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منظومة مختص��رة يف )1500( بي��ت نظمت فيها 
وضة النَّدية ش��رح الُدَرر البهية"  جميع مايف كتاب "الرَّ
 لصديق حس��ن خ��ان الِقنَّوجي الُبَخ��اري -رحمه اهلل- 
م��ع بع��ض االس��تدراكات علي��ه، وإضاف��ات يس��يرة 
كتصحي��ح خاف أو تقرير اخت��اف أو عزو قول إلى 

أحد األساف.



ي وإن طاَل الحديُث بها فا أمِّ

يه����ا وال أق�����اُم ِشْعٌر ُيَوفِّ

أهدي لِك هذا الكتاب -رحمِك اهلل-.
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َمة الُمَقدِّ

��ِم. 1
ُّ
��ِمأمح��ُد َم��ن َح��ثَّ ىلع اتلََّعل واتلََّفهُّ باحلِْف��ِظ  دينِ��ِه  يف 

الُق��رآِن. 2 ُل  ُم��َ�ِّ وباتلِّبي��اِنس��بحانَُه  والُه��َدى  بانلُ��ورِ 

نُ��وٌر وم��ا يل��ٌل َتَع��اال وانْتََشْث��م الصاةُ والس��اُم م��ا ظَهْر. 3

األن��اِم. 4 س��يِِّد  انل��ِيّ  الك��راِمىلع  وصحبِ��ِه  وآهلِ 

يَع��ْه. 5 رفيَع��ْهه��ذا وإنَّ الفق��َه يف الشَّ ُرْتَب��ٍة  يف  صاحُب��ُه 

الفن��وِنحيتاُج��ُه انلَّ��اُس بك��لِّ حنِي. 6 س��ائَر  ف��اَق  ذلاَك 

الِب. 7 ��م مس��لٌك للطَّ
َ
املذاه��ِبولي��َس ث أح��ِد  اختي��اَر   

ِّ
إال

وص��ارِت انلَّف��ُس به ال تش��تبِهيدرُس��ُه ح��َ�ّ إذا اس��َتقرَّ بِ��ْه. 8

9 .ْ هلَ بَ��َدا  إن  يل��ِل  لدلَّ َْيَْن��ُح  الَمق��اهلَ أحس��ِن  والختي��ارِ 

واتلَّعلي��ِلُمْعَتِم��ًدا م��ا ج��اَء يف األصوِل. 10 اتلَّقعي��ِد  ومس��لِك 

��ْه. 11 األئمَّ طريق��ُة  ��ْهوه��ذه  األمَّ كب��ارِ  ِم��ن  الس��ابقني 
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وانلَّ��َواوِيمث��ِل اب��ِن تيميَّ��َة يف الَفَتاوِي. 12 عبدال��َ�ِّ  ْ��ِل 
َ

ون

م��ا َيَْعل��ون ألحادي��ِث انلَّ��يال َيَْعلون نلُص��وِص الَمْذَهِب. 13

اْرتَ��َوْت. 14 ق��د  أرج��وزٌة  ِمن فِْقِه ُسنَِّة انلَّْي ح� اْسَتَوْتفه��ذه 

وَضَة انلَّديَّْة". 15 ابَلهيَّ��ْة"نظمُت فيه��ا: "الَرّ "ادُلَررِ  كت��اِب  َشَح 

��واكينُمَصنَّ��َف الِقنَّْوِج ذي اإلتقاِن. 16 الَشّ َرهُ  َح��رَّ مل��ا  َشًْح��ا 

األث��ِر. 17 اقتف��اءِ  يف  انلََّظ��ِرُمَته��داِن  أدواِت  اكتم��اِل  م��ع 

املنق��وِلِمن َغ��رِ تعلي��ٍل وال تَفصيِل. 18 أك��رِ  يف  كأصلِ��ِه 

ذلِ��َكوحيُث أحيك اخلُلَف أو ُمسَتدرِاك. 19 قل��ُت  اخل��اِف  ةِ  لق��وَّ

 تَنف��ُع َم��ن أحس��َن فيه��ا َظنَّْهس��ميُتَها "مفتاَح فقِه الُس��نَّْه". 20

افتَِق��ارِي-. 21 -وهلُ  ربِّ  يف جعلِه��ا ِم��ن َعَم��ِل األب��رارِواهلُل 
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1-)كتاب الطَّهارة(

1-باب المياه..

��َرا. 22  في��ه -إال إْن َط��َراالَم��ا يك��ون طاه��ًرا ُمَطهِّ
َ

وال خ��اف

َطعِم��ِه. 23 أو  ونِ��ِه 
َ
ل يف   ٌ أو رحيِ��ِه خيرُج��ُه عِن اس��ِمِه-تَغ��رُّ

ِ��ٍس ال َغ��رَهُ واثلَّاين ما. 24
َ

خُيْرُِج��ُه ع��ن كونِ��ِه ُمطل��َق ماِمن ن

25 .ُ ُمَغ��رَّ طاه��ٌر  يُزي��ُل  ُر-.وق��د 
َ
يُذك اَس��ًة -وفي��ِه حب��ٌث 

َ
ن

يلِلال ف��رَق يف الكث��رِ والقلي��ِل. 26 لَوْص��ِف االْضِط��َراِب يف ادلَّ

 َمَدى الَزَمْنوبني ما ُح��رَِّك منُه وَس��َكْن. 27
ً

وإْن يُكْن ُمْسَتْعَما

��ِة. 28
َّ
األدل ِم��ن  هلُ  َم��َ�  ِةوم��ا 

َّ
م��ا احَت��جَّ فيه��ا فقه��اُء الِمل

2-باب النجاسات..

والَع��ِذَرْهولك َع��نٍي عنَدُهْم ُمس��َتقَذَرْه. 29 كب��وهلِ  ناس��ٌة 

��م يُوَص��ِفس��وى اذلي ي��ؤلُك حلُم��ُه ويف. 30
َ
ل ب��وِل َرضي��ٍع ودٍل 
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غرِ ما اشَتَْط. 31  ابُن َحزٍم يف الصَّ
ِّ

��ْطإال
َ
َغل َوْه��َو  هلُ  رِضاع��ٍة  قي��َد 

انلَّوع��نِي. 32 يف  ��َم  عمَّ َف ِم��ْن هذيِن-واحلن��ي  وقي��ل: م��ا ُخفِّ

��ِر. 33 رِلي��َس بمحم��وٍل ىلع اتلََطهُّ
ُرّ

َ
ب��ل ُخصَّ فيِه احلك��ُم للَتك

انلَْضَحا. 34 ون  ُيَف���ِّ َغ��اِت َصحَّوبعُضُه��م 
ُّ
بالُغْس��ِل َوْه��َو يف الل

َق بَيَنُه��ْم وال. 35 ��رَّ
َ
تماث��اوالُمْصَط��َ� ف م��ا   

ُ
الع��ارف ُق  يف��رِّ

وَدُم. 36 َك��ٍب  لع��اُب  ُم-ثاثلُه��ا  ُيَعَمّ م��ا  حيٍض -وقيَل يف ادلِّ

انلُُّص��وِصفليَس قيُد احَليِض للتَّْخصيِص. 37 يف  َع��مَّ  ق��د  ألنَّ��ُه 

ويف. 38 خ�ي��ٍر  وحل��ُم  يوروث��ٌة 
ُ
 قد ق

ٌ
ِس��وى اذلي َمرَّ خاف

اإلنس��اِنِمنه��ا الَم��ِ�ْ وج��اَء يف الُقْرآِن. 39 بَ��ِ�  بتكري��ِم  نَ��صٌّ 

واألْصُل. 40 ُم��شاًك  الَغْس��ُلولو يك��وُن  ذاَك  ��َر  َطهَّ م��ا  ب��أنَّ 

ِصَف��ْه. 41 ىلع  هلُ  إم��راًرا  الُمَتِّصَف��ْهبامل��اءِ  باهليئ��ِة  وروِدهِ 

��ُه ِم��ن َعينِِه. 42
ُّ
ونِ��ِهح��َ� يَ��زوَل ك

َ
ل أو  رحيِ��ِه  أو  َطعِم��ِه  أو 
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ِس. 43 واحَذْر ِمن ادُلخوِل يف الَوساوِِسويُمَس��ُح انلَّعُل ِم��ن الُمَنجِّ

بالُعق��وِل. 44 تَذَه��ُب  اذُله��وِلفإنَّه��ا  يف  اإلنس��اَن  وتُوقِ��ُع 

باس��تحاتلِْه. 45 يَطُه��ُر  م��ا  حاتلِ��ْهوَث��مَّ  ِم��ن   ٌ تَغ��رُّ ألنَّ��ُه 

��ْم ي��ِر يف اتلَّطهرِ. 46
َ
باتلَّكث��رُِث��مَّ اذلي ل يَطُه��ُر  بغس��لِه 

47 .ْ ِح والُغَس��اهلَ ْ بال�َّ أو  ْبالَص��بِّ  الَمق��اهلَ أظه��ِر  يف  طاه��َرٌة 

48 .ِ
��ِرإن ل��م يَُكن فيها ِم��ن اتلََغرُّ تُطِهّ ��ْم 

َ
ل العم��وِم  ىلع  َوْهَ 

بَتاواألص��ُل يف اتلَّطهرِ ماٌء وَم�. 49
َ
ث ِع س��واهُ  ْ ج��اَء ع��ن ال��شَّ

وابل��ايق. 50 صورتِ��ِه  ىلع  واإلط��اِقفي��ِه  الُعم��وِم  ىلع  يب��ى 

ُمش��َتِهرَْه. 51 قاِع��َدٌة  ويف األص��وِل عنَدُه��ْم ُمعَت��َ�َْهوه��ذهِ 

3-باب قضاء الحاجة..

َيَْتنِ��ُب. 52 ًق��ا 
َ
ُمْطل اخَل��اءِ  يَْذَه��ُبويف  وبعي��ًدا  ��ٍر 

ْ
ِذك مجي��َع 

اعمِّ. 53 وطري��ٍق  ظ��لٍّ  حت��َت  ولي��َس يف ُجْح��ٍر أو اس��تحماِمال 
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حرا حكواوال يكن مس��تقبَل القبلِة أو. 54 مستدبًِرا إن اكَن يف الصَّ

نِي��ِف. 55
َ
الوق��وِفوج��اَز يف ابلي��وِت والك ِم��ن  ابَل��وُل  ويُك��رَهُ 

بي��اِنوم��ا أىت َع��ِن انلَ��ِي الَعدناين. 56 أو  للُخص��وِص  فقي��ل: 

اإلطه��ارِ. 57 ويف  متلكًم��ا  األحج��ارِأو  ثاث��ِة  يف  يك��وُن 

فامس��ْح بم��ا جاَز ب��َشِع أمحِدطاه��رٍة قي��ل: وإن ل��م تُوَج��ِد. 58

ُدبُ��ِروُحْكُم االستنجاءِ عند األكَرِ. 59 أو  ُب��ٍل 
ُ
ق يف  ��ُه  يعُمّ

اإلطه��ارِ. 60 يف  بيَنُه��نَّ  األحج��ارِواجلم��ُع  ِم��ن  وامل��اُء  أفض��ُل 

النِّس��اءِوقد ُحيِك يف الَغْس��ِل أي باملاءِ. 61 لس��وى  ق��طُّ  م��ا اكَن 

��ُف ههنا هِل امل��اُء َيِْب. 62
ْ
َم��َع وج��وِد غ��رِهِ أو اْس��ُتِحْبواخلُل

ولوِج��ِه. 63 يف  ب��اهللِ  َخروِج��ِهوليس��َتِعْذ  دلى  اهلَل  وحيم��ِد 

4-باب الوضوء..

��ِت األم��ُة ب��نَي األم��ِم. 64 ��ِموُخصَّ الُمَعظَّ الَمهَج��ِر  قبي��َل  ب��ِه 
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وَظَه��َرا. 65 واح��دٍة  ��َرابس��نٍة 
َّ
تََذك إْن  يس���ِّ  أن  وج��وُب 

كم��اِلوانلَّ��ْيُ ال وض��وَء يف أح��واِل. 66 او  صح��ٍة  أو  اِت  ل��ذَّ

يف َغسلِِه استنشاقنا واملضمَضْهوُعدَّ ضمَن الوج��ِه مما افَتََضْه. 67

��يباين. 68 ��اِنوه��و اختي��اُر أمحِد الشَّ الشَّ كَِب��ارِ  ِم��ن  وآخري��َن 

وايلدي��ِن. 69 الوَج��ِه  مجي��ُع  هات��نِيث��مَّ  يف  الُغس��ُل  للمرفق��نِي 

ِع. 70 ْ  ِم��ن اغي��ٍة يف الشَّ
َ

تَدُخ��ُل يف مذكوره��ا يف الَوْضِعوم��ا أىت

ويف. 71 رأَس��ه  َيْمَس��ُح  يقتيوبع��َدهُ   
ٌ

الَمْس��ِح خ��اف كيفيِة 

ُع ق��د دلَّ ىلع الكماِل. 72 األح��واِلفال��شَّ مجل��ِة  يف  وغ��رهِ 

حي��ِح. 73 الصَّ يف  من��ُه  جي��ِحواألذن��اِن  قل��ُت: وإنَّ مقَت��َ� التَّ

ِم��ذي يِف الُس��َ�ِ. 74 وباِط��ِنمل��ا رواهُ التِّ لظاه��ٍر  بمس��ِحِه 

للُعُن��ِق. 75 مس��ُحُه  يَِص��ّح  ��ِقول��م  حُيَقِّ ل��م  يقل��ه  وَم��ن  ��طُّ 
َ
ق

ف��اِن. 76 ُمَضعَّ ��اِن  نََصّ في��ِه   
ْ
ق��نَي ُم��ْذ أزم��اِنإذ عن��د الُمَحقِّ
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وَرْد. 77 ِعمام��ٍة  ىلع  ُه الرِّجلني َوهَو الُمعَتَمْدومُس��ُحه 
ُ
وغس��ل

انلََّظ��ِروال يص��ح مس��ُحَها يف األث��ِر. 78 ُضَعف��اءِ  ع��ن  ألنَّه��ا 

ون��أواوبعُض أهِل الظاهِر اجلمَع رأوا. 79 الوج��وِب  ىلع  بيَنُهَم��ا 

فصل: المسح على الخفين..

يف الَمْس��ِح وْهو عند لكِّ َمذَهِبوق��د توات��رْت أحادي��ُث انلَّي. 80

املنَّ��ْه. 81 تم��اَم  اهلُل  ب��ِه  ح��� حك��وه يف اعتقاِد الس��نَّْهَم��نَّ 

نِي . 82 ُط يف الَمْسِح ىلع اخلُفَّ أن يُْدِخ��َل الرِّجل��نِي َطاِهَري��ِنوالشَّ

الَس��َفِر. 83 يف  ��ًة 
َ
ثاث ًت��ا 

ِّ
تِ��ِه يف احَل��َ�ِمؤق

َ
وايل��وَم َم��ْع يلل

ْد َع��دَّ َمْس��َح الرَّقَبْه. 84
َ
املس��تعَذبَْهوههن��ا ق األدل��ِة  لوف��رةِ 

بابت��داِع. 85 حيُك��ُم  باإلمج��اِعواملذه��ي  يَق��وَل  أن  اكَد  ب��ل 

ُت��ِب. 86
ُ
اتلََق��ُرِّبوال يَِص��حُّ يف مجي��ِع الك نيَّ��ُة  من��ُه  ل��و 

َ
ت أن 

فَق��ْطواحلنيُّ يف الوضوءِ ما اش��َتَْط. 87 هلُ  وس��ائٍل  يف  وابلع��ُض 
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فصل: سنن الوضوء..

��ِث اجلمي��َع غ��َر ال��راِس. 88
ِّ
انلَّ��اِسوثل عم��وِم  عن��د  مرتًَّب��ا 

يل��ِل. 89 ادلَّ ظاه��ِر  يف  أىت  واتلَّحجي��ِلوق��د  ةِ  الُغ��رَّ إطال��ُة 

َم��اث��م اس��ُتِحَبّ أن يَُس��وَِّك الَفَما. 90 ُيَقدَّ أن  ذاَك  يف  وينب��ي 

يكفي��ِه. 91 م��ا   
ُ
يُف��ِرغ ��ُه 

َ
ي��ِهوقبل فَّ

َ
ك ىلع  م��رَّاٍت  ث��اَث 

فصل: نواقض الوضوء..

باتِّف��اِق. 92 الوض��وَء  ما اكَن خارًج��ا -ىلع اإلطاِق-ويَنُق��ُض 

وللجمه��ورِ. 93 ��بيلنِي  السَّ يف اليقءِ ُخلٌف ش��اَع عن كثرِِم��ن 

َح��ُه ابُن َمنَدْه. 94 م��ذي أص��حُّ يشٍء ِعْن��َدْه قلُت: وقد صحَّ والتِّ

يِن. 95 ��يُخ تَ��يقُّ ادلِّ ق��اَل باالس��تحباِب َع��ْن يقنِييف ابَلاِب والشَّ

ْس. 96
َ
قلُت: وج��اَء يف أحادي��ِث أنَْسوحن��و يقٍء اكل��ُرّاعِف والَقل

ول��م يُق��ْل يَنُقُض��ُه خ��روُج َدْمأنَّ انلَيَّ املصَط��َ� قِد احَتَجْم. 97
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اكجِلماِع. 98 الُغْس��ِل  باالضِطَج��اِعوُموِجب��اُت  اكَن  إن  وانل��وُم 

وينق��ُض الوض��وَء حل��ُم اإلب��ِلال مطلًق��ا -ألن��ه ل��م يُنَقِل-. 99

قل��ُت: وقد ق��اَل ب��ِه انلَّ��َواويول��م َيُق��ْل بانلَّْق��ِض لُكُّ راوي. 100

يل��ِل في��ِه فانتبِ��ْه. 101 ملذَهبِ��ْهلصح��ة ادلَّ ُمَال��ٌف  أنَّ��ُه  َم��ْع 

انلَّْق��ِل. 102 عم��وِم  يف  يَِص��حُّ  ِلوال 
ْ
غس��ُل ايلدي��ن ألم��ورِ األك

ُم ال يَنُق��ُض عن��د األكرِ. 103 ِروادلَّ
َ
ك وعنَدُه��م ينُق��ُض م��سُّ اذلَّ

يف. 104 وال  ام��رأةً  ُتَم��سَّ  أن  ��ِت انلَّ��اُر ب��ا خاِفال  م��ا َمسَّ

5-باب الغسل..

ُه. 105
َ
ُِم��ن َثمَّ ما يُوِجُب ِمْنُه ُغس��ل هلَ بش��هوٍة  الَم��ِ�  خي��رَج  أن 

ِلأو اتلق��ا اخلِت��اِن لو ل��م ُيْ�ِِل. 106 األوَّ للج��وازِ  نس��ًخا  واكَن 

واالحت��اِم عن��د ُج��لِّ انلَّ��اِسوبانِقط��اِع احَلي��ِض وانلِّفاِس. 107

ِمْن��ْه. 108 اثلِّي��اِب  يف  ي��راهُ  والَموُت -ما أكَر أن نغفَل َعْنْه-بلل��ٍل 
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ُ يف الُمعَت��َ�ْوهكذا أن يُْس��لَِم اذلي َكَفْر. 109
َ

فأوج��ِب اغتس��اهل

يَُس��ْنوالُغسُل أن يفيَض ما ىلع ابَلَدْن. 110 ُمنَغِم��ٌس قي��ل:  أن��ه  أو 

ُبوايف الُغسِل َدلٌك والصحيُح َيُِب. 111  ِمْن مسمَّ الُغْسِل فيما َصوَّ
ْ
إذ

للُغ��اِم. 112 ابل��وِل  حدي��ِث  ل��ِك يف األحاكِمويف  يَظَه��ُر معىن ادلَّ

ِع الَويِفّْوأوج��ِب انلِّيَّة يف الُغْس��ِل ويف. 113 س��ائِر ما تَعَمُل يف ال��شَّ

ْرَضا. 114
َ
يَض��اويُن��َدُب ايَلم��نُي لي��َس ف

َ
وب��دُء أعض��اءِ الوض��وءِ أ

فصل: يف األغسال المسنونة..

َوَس��َعْهويَُشُع الُغس��ُل يل��وِم اجُلُمَعْه. 115  
ٌ

اختِ��اف وجوبِ��ِه  ويف 

اِه��ِرحك��وهُ عن عم��اٍر ب��ِن يارِس. 116 الظَّ أه��ِل  وق��وِل  وغ��رِهِ 

للَنّ��ِص واإلق��رارِ ع��ن صحايبواألكروَن األمُر الس��تحباِب. 117

َم��ْهوالِعيِد أو يف نُُس��ٍك قد أحَرَمْه. 118 رَّ
َ
الُمك ��َة 

َّ
مك ودلخ��وِل 

للجمه��ورِ. 119 الَميِّ��ِت  ِمن باِب االستحباِب يف الَمشهورِواغس��ِل 
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6- باب التيمم..

للغس��ِل . 120 ُمطلًق��ا  َح��وا يف انلَّق��ِلويُس��تَباُح  وللوض��و وصحَّ

ف��نِي. 121
َ
والك للوج��ِه  ب��ٍة  بَِ�بت��نِيبَِ�ْ ح��وا  يَُصحِّ ول��م 

رِ. 122
اتلَع��ذُّ أو  امل��اءِ  رِلع��دم  عن مجلِة اس��تعماهِلِ ِم��ن َضَ

ِعيِدوه��و تُ��راٌب قي��ل يف اتلَّحديِد. 123 م��ا يعل��َو األرَض ِم��َن الَصّ

م��ا. 124 مجي��ُع  ��َم  اتلَيمُّ ��د ُعدَّ يف الوض��وءِ ال وجود ماويَْنُق��ُض 
َ
ق

7-باب الحيض والنفاس..

جبَ��ْزِم. 125 تقدي��رِه  يف  ي��أِت  ��ِمل��م 
ْ
عل ِم��ن  أث��ارٌة  وال  نَ��ٌص 

ب��ِه. 126 الع��ادَة  تَعت��ُ�  تَش��تَبِْهوإنم��ا  ال  ال��ي  القَرائ��ن  أوِ 

 دلى النِّساءِ. 127
ٌ

َم��اءِفاحَليُض َمعروف ادلِّ س��ائِر  ِمْث��َل  ولي��َس 

ك��ذاِت ُطْه��ٍر يف عم��وِم الَعَمِلواملس��َتَحاضُة ال��ي ل��م تَ��َزِل. 128

وُِج��َدا. 129 إن  ُه 
ُ
تغِس��ل أبَ��َدالكنه��ا  ��ا  تتوضَّ وللص��اةِ 
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قد جاَء عن َزْوِج انلَِّي لم يُؤَخِذوليس االغتساُل َشًطا واذلي. 130

ولي��س من ق��ول انل��ي ترويِهألن��ه ِم��ن ضم��ِن م��ا تفتي��ِه. 131

باالتف��اِق. 132 ال��وطُء  اإلط��اِقوحي��رم  ىلع  غ��رُهُ  وج��اَز 

ِْض. 133
َ

َرْت تصوُم م��ا افُتِْضولم تَُصْم ول��م تَُصلِّ َمْن حت ف��إْن تَطهَّ

الِقَي��اِسوُع��دَّ ه��ذا احُلْك��ُم للنِّفاِس. 134 ال  أربع��وَن  بانلَّ��ِصّ 

135 .
ْ
وم��ا ع��داهُ مس��تحاضة ُتَعّد

ْ
��ِه يُضَب��ُط َح��ّد

ِّ
ولي��س يف أقل

اة( 2-)كتاب الصَّ

1-باب المواقيت..

اِلأوُل وق��ِت الُظْه��ِر ِم��ْن َزواِل. 136 ح� يُس��اوي الِمث��َل يف الظِّ

ْهس��وى اذلي ِمن فيئ��ِه وبعَدْه. 137 يب��دأ وق��ُت الَع��ْ�ِ ُث��مَّ الُمدَّ

ِمثلي��ِه. 138 ��ِه 
ِّ
ِظل مص��رِ  يلي��ِهإىل  واذلي  االختي��ارِ  يف 

َتْغُرَب��ا. 139 أن  إىل  ضورٍة  َش��مٌس ويف األَص��حِّ أنَّ الَمغِرَباوق��ُت 
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��ِر. 140 الُمَحمِّ ��َفِق  الشَّ ذه��اِب  األْش��َهِرإىل  يف  أبي��ٌض  ُيَق��اُل  وال 

يِل وق��د َحثَّ ىلعويب��دأ العش��اُء ِم��ن هن��ا إىل. 141
َّ
منتص��ِف الل

العم��وِمتأخرِه��ا انلَّ��ْي ويف اتلقدي��ِم. 142 مصلح��ِة  ىلع  ج��اَء 

اَعْه. 143 باجَلَماَعْهتلخل��َو انلَّْفُس لفع��ِل الطَّ تُ��درَِك اإلحس��اَن  أو 

ُمعَتًض��ا يف أف��ٍق عن��د انلَّظ��ْروأوُل الَفج��ِر إذا الَضوُء انتََشْ. 144

وا عن انلَّي العدناين. 145
َ
��ْد َحك

َ
حاِنوق ال�ِّ َذنَ��ِب  لي��َس كمث��ِل 

َع يف العموِم. 146 ْ ْم بأنَّ ال��شَّ
َ
انلُّج��وِمواعل يف  انلََظ��َر  ح��رَّم  ق��د 

 اكن��ِت الع��ادةُ ذي منتَشْه. 147
ْ
املندث��رَْهإذ القديم��ِة  األَم��ِم  يف 

اةِ. 148 أو فاتَ��ه وق��ٌت ِم��ن األوق��اِتقل��ُت: وم��ن ناَم ع��ن الصَّ

َص��َّ. 149 أت��اهُ  أم��ٍر  او  إاللُع��ْذٍر  وقي��َل:  ع��ذُرهُ  زاَل  إن 

 أن يفوَت وقُت احلاِضَْه. 150
َ

��رَْهإن خاف ُمَؤَخّ يعله��ا  فههن��ا 

َع��ْه. 151
ْ
اكجُلْمَع��ْهولُكُّ َم��ْن يُ��ْدرُِك منه��ا َرك َه��ا 

َ
أْدَرك وقتَِه��ا  يف 
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َم��اِنوُخ��صَّ بالَع��ْ�ِ دلى انلعماِن. 152 الزَّ يف  ��َرُ 
ْ
األك ��َم  وَعمَّ

وق��ٍت واكَن الُع��ْذُر في��ِه ما نُيوالوقُت واجٌب وَم��ْن َيَْمُع يف. 153

يف م��رٍض أو َمَط��ٍر أو يف َس��َفْرولي��َس صوريً��ا واكَن الُمعَتَ�ْ. 154

��ا ُذكَِرا. 155 َرا-وما ع��دا اثلَّ��اَث ِممَّ رَّ
َ
ل��م َيُِز اجَلم��ُع -ىلع م��ا ق

أقع��َدهُ. 156 َوَم��ْن  ��ُم  وج��َدهُواملتيمِّ م��ا  بع��ُض  أو  َمَرَض��ُه 

يل��ِل أو من األس��اِفَص��ََّّ ىلع الوقِت ب��ا خاِف. 157 م��ن ادلَّ

��اةُ بع��د الَفْجِر. 158 وِق ُث��مَّ بع��د الَع��ْ�ِوتُْك��رَهُ الصَّ إىل ال��شُّ

واِل يف. 159 غ��ر العتي��ِق أو جلمع��ٍة تَ��يإىل الُغ��روِب ودلى ال��زَّ

ُف َمش��هوٌر ويف األصوِل. 160
ْ
يشٌء م��ن اتلَّقري��ِر واتلَّفصي��ِلواخَلل

2-باب األذان واإلقامة..

��َعائِر الُمْعَت��َ�َْه. 161 اهرَْههم��ا ِم��ن الشَّ م��اِت الظَّ ي��ِن والُمَعظَّ يف ادلِّ

اه��ِر ذو تصوي��ِبيُ��َشُع ب��ل قي��َل ىلع الوجوِب. 162 َوْه��َو ىلع الظَّ
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ُيتََّخ��ذا. 163 ب��أن  ب��دلٍة  ك��ذاأله��ِل  ًف��ا 
َّ
ملك ُه��ْم 

َ
ل مؤذنً��ا 

لِمثلِه��ا خَبْف��ِض صوتِه��ا َفَق��ْطِمن اذلكورِ والنَّس��اُء يُش��َتَْط. 164

ًط��ا في��ِه اكتلَّطهرِ. 165 ب��رِولي��َس َشْ
َ
الك وِم��َن  غ��رِ  الصَّ ِم��ن 

ِهْم قد اس��ُتِحْب. 166
ِّ
واألفضُل اتلَّأذيُن يف اذلي انُتِخْبلكنَُّه عن ُجل

بال��وارِد. 167 يَرَفُع��ُه  والُمنَف��رِِدبصوتِ��ِه  وللمس��افريَن 

َع اتلأذي��ُن واإلقاَم��ْه. 168 ماَم��ْهق��د ُشِ ال  تركِِه��نَّ  وعن��د 

َن ما َس��ِمَعايف الَوقِت والَمشوُع أن يَتَّبَِعا. 169
ِّ
ِم��ن َس��ِمَع الُم��ؤذ

3-باب شروط الصاة..

وامل��اكِنُشوُطه��ا اتلطه��ُر يف األبداِن. 170 للص��اةِ  واثلَّ��وِب 

ِخ��ٍذ من��ُه لغ��رِ امرأتِ��ْهِمن انلَّجاس��اِت وِس��ْتُ َعوَرتِْه. 171
َ
ِم��ن ف

ا وعن س��ْدٍل وعن إس��باِلوق��د أىت انلَّ��ْ�ُ عن اش��تماِل. 172 صمَّ

ْعَر وما. 173 َماأو يَكِفَت اثَلْوَب أو الشَّ ��ْد ُحرِّ
َ
ِم��ن احلري��ِر خالًصا ق
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 ُمشَتِهْر. 174
ُ

ثِ��ْرأما الَمُشوُب فاخلاف
ُ
ع��ن اب��ِن عبَّ��اٍس َج��وازُهُ أ

ُع قد َحرََّم ثوَب الُش��ْهرَْه. 175 واخللُف يف الَمصبوِغ ِمْثَل الُصْفرَْهوالشَّ

��واكين. 176 ��ف في��ه احَلافُظ الشَّ
َّ
إتق��اِنأل وذو  ٌر  ُمَ��رِّ َوْه��َو 

ُف��ُه اليَش��تبِْهوهكذا الَمْغص��وُب ال تَِصحُّ بِْه. 177
ْ
ويف األص��وِل ُخل

للُمَش��اِهِد. 178 تَُص��اُب  ��ِدوَعيُنه��ا 
ُ
اتلَّأك جه��ِة  يف  واغئ��ٍب 

��رَّا. 179
َ

حت ُمَش��اهٍد  س��وى  ْج��َراوم��ا 
َ
األ يَفُت��ه  ول��م  جله��ِة 

رأى ويف ق��وِل اثلِّقاِت يف الُمُدْنويف الَمحاري��ِب َدالل��ٌة لَِم��ْن. 180

4-باب كيفية الصاة..

اآلث��ارِ. 181 يف  ��ُر 
َ
تُذك كب��ارِصفُته��ا  ع��ِن  الِكَب��اُر  ينقله��ا 

 الُفَقَها. 182
ُ

ه��ل واِجٌب ُيَ�ُ عند َمْن َس��َهاوبعُضها في��ِه اختاف

ْ؟. 183
َ

ْهِو هل ��ْهأو ُمْسَتَحٌب فسجوُد السَّ
َ
َنَقل ٌط  َشْ العام��ِل  ونيِّ��ُة 

��واِب. 184 الصَّ وىلع  الِكَت��اِبباالتِّف��اِق  فاحت��ُة  ِطَه��ا  َشْ ِم��ن 
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العم��وِم. 185 ىلع  ركع��ٍة  لكِّ  واملأم��وِميف  لإلم��اِم  س��واء 

أراكنَِها القي��اُم -يف انلَّْفِل نُِي-وبع��د ه��ذا ف��اذلي ُيَع��دُّ يف. 186

فالس��جوُد. 187 فاعت��داُل  فالقع��وُدرك��وُع  ِمن��ُه  فاالعت��داُل 

وتس��ليماُتوالواجب��اُت من��ُه تكب��راُت. 188 ٌد  تََش��هُّ ك��ذا 

لِ��ي. 189 اكلُمطَّ الص��اَة  عن��د التَّش��هِد األخ��رِ للنَّ��يوأوج��َب 

ُد. 190 والُمعَتَم��ُدوُع��دَّ ِضْمَن الُس��َ�ِ التََّش��ُهّ ��اةِ  الصَّ وَس��ِط  يف 

ْر. 191
َ
ث��ني أصحاِب األث ُمُه فيم��ا َظَهْردلى املحدِّ

ْ
أنَّ الوج��وَب ُحك

املش��هوُر. 192 اتلَّع��وُذ  ��ه 
ُ
ف��ي صحي��ِح مس��لٍم مذك��وُرومثل

��ِد ذي األراكِن. 193
َ
واالطمئن��اِنقل��ُت وِمن آك خش��وِعِه  رك��ُن 

اإلباَح��ْهواخلُلُف يف جلوِس االسِتَاَحْه. 194 ىلع  أو  الوج��وِب  ىلع 

ُر َهذا يف احَلديِث اجلاري. 195
ْ
ابلَُخ��اريوِذك هُ  الُم��يءِ ردَّ باس��ِم 

وإنم��ا ُيَع��دُّ يف اذلي اس��ُتِحْبوما عدا اذلي َم� ليس َيِْب. 196
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��اةِ. 197 الصَّ يف  لليدي��ِن  تكب��راِتاكلرَّف��ِع  أرب��ِع  يف  يك��وُن 

للُمتَِّج��ِه. 198 لليدي��ن  ��مِّ  ��ِهوالضَّ اتلَّوَجُّ يف  ج��اَء  م��ا  وذك��رِهِ 

اتلأم��نِي. 199 َم��َع  يق��نِيواالس��تعاذاِت  ع��ن  األذاكرِ  وس��ائِر 

اإلجابَْه. 200 ُمس��تَيقَن  به��ا  ُمْس��َتَجابَْهيدعو  املوقِ��ِن  فدَع��وةُ 

5-باب متى تبطل الصاة؟ وعمن تسقط؟..

ِمن مجل��ِة األحاكِم. 201 بال��كاِموعنَدُه��ْم  الص��اةُ  تبُط��َل  أن 

يُنَقُليف أيِّ ح��اٍل وك��ذا الُمش��َتِغُل. 202  
ُ

ب��يٍء واخل��اف عنه��ا 

علي��ِه ما ج��اَءْت ب��ِه انلصوُصيف حدِّ االش��تغاِل واتلَّنصيُص. 203

َماَمْه. 204
ُ
أ ال��َوَرى  َماَم��ْهكَحْم��ِل س��يِِّد 

َ
أ حلاَج��ٍة  م��ى  إن  أو 

��اةِ أْبَطا. 205  وت��رُك ركٍن يف الصَّ
َ

��ا ْرًض��ا اكن أو تنفُّ
َ
ِط ف وال��شَّ

��ُه ويلُع��ِد . 206
ُ
يَْس��ُجِدإن اكَن َعْم��ًدا ترك

ْ
يف غ��ر َعْم��ٍد ركعًة ول

َم��ْنوشُطَها اتلَّلكيُف والَعاِجُز َعْن. 207 الزَّ تَس��ُقُط طيل��َة  إش��ارٍة 
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َفْهَو َش��بيُه َمن َم��َ� باالتِّفاْقكذاَك َمن أغ��� عليِه فأفاْق. 208

بِ��ِه. 209 ��ٌع  تَوَجُّ َم��ن  يَُص���ِّ  جَلْنبِ��ِهُث��مَّ  او  قاع��ًدا  او  قائًم��ا 

6-باب صاة التطوع..

وبعَدَه��ا. 210 أرب��ٌع  ُظْه��ٍر  َه��اوقب��َل  وعدُّ أرَب��ٌع  ع��ْ�ٍ  وقب��َل 

ومانِ��ِع. 211 ب��ِه  قائ��ٍل  ب��نَي  ��َنُه يف اجَلاِم��ِعم��ا  م��ذي َحسَّ والتِّ

الَمْغرِِب. 212 بع��د  اتلََّق��رُِّبتَلي��ِه ركعت��اِن  لراغ��ِب  َه��ا 
َ
وقبل

والِوتْ��ُرومثله��ا الِعش��اُء ث��م الَفْج��ُر. 213 وه��ذهِ  قبلِه��ا  ِم��ن 

هات��ني م��ا آكُده��ا ق��د اقتيآكده��نَّ ُمطلًق��ا واخللُف يف. 214

حيِح ركعتاِن. 215 ��َ� يف الَصّ م��اِنوالضُّ
َ
ث إىل  انلَّ��ِي  بَِه��ا  أوَص 

ابَلْي��ِت. 216 يف  صاتُه��ا  وهك��ذا الَقض��اُء بع��د الَف��ْوِتوينب��ي 

تَِبا. 217
ُ
ض��ٌل ك

َ
يِل ف

َّ
واَظَب��اويف ص��اةِ الل انل��يُّ  لزوِمه��ا  ىلع 

اثلِّق��اِت. 218 م��روي  يف  َع��اِتأكرُه��ا 
ْ
ك ث��اَث ع��شٍة م��ن الرَّ
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ُمش��َتهرْه. 219 كث��رة  ��رَْههيئاته��ا  مؤخَّ مجيِعَه��ا  يف  والِوتْ��ُر 

 ه��ذا ِضْم��َن وق��ُت الِوتِْرِم��ن العش��اءِ لطل��وِع الَفْجِر. 220
ُّ

ف��ُ�

االس��تخاَرْه. 221 ص��اةُ  وركعتا الَمس��جِد فيم��ا اخَتاَرْهوُس��نٌَّة 

ْرمجهوُر أه��ِل العلِم واذلي َظَهْر. 222
َ
وجوُبَه��ا ألْج��ِل منط��وِق األث

للُمنَت��ى. 223 شِح��ِه  يف  َق��انَ��َ�َهُ  ُمَقِّ هلُ  ش��ارًحا  واكَن 

فيَُس��ْنوهك��ذا ب��نَي األذان��نِي لَم��ْن. 224 ركعت��نِي  يَُص���ِّ  ش��اَء 

7-باب صاة الجماعة..

األح��اكِمِمن آك��ِد األمورِ يف اإلس��اِم. 225 يف  األم��ورِ  وأظه��ِر 

حي��ِح ُس��نٌَّة وَمْن . 226 ��ٍة فق��ْد َوَهْنَوْهَ ىلع الصَّ قاَل بَ��شِط صحَّ

والزدي��اِد. 227 باثن��نِي  األع��داِدتُعَق��ُد  حبََس��ِب  أجورِِه��ْم 

َح��وا إمام��َة الَمْفُض��وِل. 228 الرَّس��وِلوَصحَّ َم��ع  بَْك��ٍر  مث��َل أيب 

َيُك��ْن ِمَن األْخَيارِ. 229
ْ
ل
َ
 ف

َ
ْول

َ
األح��رارِواأل أو  ��اءِ 

َّ
األرِق ِم��ن 
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زِ. 230
��ْم ُيَ��وَّ

َ
ِ-ورج��ٌل والَعك��ُس ل

الُمَميِّ  يف 
ُ

وانلَّفُل -واخلِ��اف

اتِّب��اِع. 231 يف  واُم  ادلَّ نِ��َزاِعوَيِ��ُب  ب��ا  ُمبِط��ٍل  غ��رِ  يف 

232 .ْ ��ْخُص اكرهنَي هلَ ��ْهوال يَ��ُؤمُّ الشَّ
َ
ي��ِن ال م��ا َفَعل لَس��َبٍب يف ادلِّ

يُعَت��َ�ُ. 233 ف��ا  دينِ��ِه  غ��رِ  َم��ِن اذلي ترىض علي��ه البَُّش؟يف 

عي��ُفواألص��ُل يف اإلمامِة اتلَّْخفيُف. 234 والضَّ الَق��وِيُّ  فيُه��ْم   
ْ
إذ

ِل-. 235 م��وا -ول��و ىلع الُمَفضَّ طانًا وربَّ الَمْ�ِِلوقدَّ
ْ
َم��ن اكَن ُس��ل

ِذْن. 236
َ
زوا إن اكَن يَْرىَض أو أ فالعلُم فِس��ّنْوج��وَّ  احلض��ورِ 

ُ
فأق��رأ

اةِ. 237 اِتوإن ي��ُك اخت��اُل يف الصَّ ب��اذلَّ إماِمه��ا  ىلع  فْه��َو 

والواِح��ُد. 238 خلَف��ُه  الَقاِع��ُدويقف��وَن  وأم��ا  يمينِ��ِه  ىلع 

ِف. 239
ْ
��ُه يف اخَلل

َ
الَصفِّفه��م قع��وٌد ِمْثل َوْس��َط  اإلم��اُم  والَم��رأةُ 

انلَّ��ييَ��ِ�َ اإلم��اَم رَُج��ٌل ُث��مَّ َص��ي. 240 ألحادي��ِث  النِّس��اُء  ث��م 

ِم��ن ذوي األحاِم. 241 ل��يك يكون��وا الع��وَن لإلم��اِمواألقربوَن 
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أْن. 242 ��اةِ  الصَّ مجاع��ِة  ىلع  ��فَّ بإلص��اِق ابَلَدْنُث��مَّ  َوا الصَّ يَُس��وُّ

243 .
بالُمْصَطفِّ فُّ  الَصّ يستقيَم  ��فِّيك  الصَّ يف  يليُه��ُم  اذلي  ُث��مَّ 

��ٌف َوَرَداواألفْض��ُل ايَلمَن��ُة في��ِه ودلى. 244
ْ
قني ُخل َبْع��ِض الُمَحقِّ

كوِع؟. 245 بالرِّ كَع��ُة  الرَّ تُْدَرُك  الَمْمن��وِعَهْل  االعت��داُد يف  فقي��َل 

هو 8-باب سجود السَّ

��ْهِو لإلنساِن. 246 س��جدتاِنُس��نَّ س��جوُد السَّ  َ َّ���
َ
ق ألنَّ��ُه 

��واقبل س��اِمِه م��ن الص��اةِ أْو. 247
َ
َحك ًا  ُمَ��رَّ س��اِمِه  بع��َد 

ِد. 248 والتََّش��هُّ باإلْح��َراِم  الَع��َدِدتك��وُن  فلَش��كِّ  ��اُم  السَّ ُث��مَّ 

املأم��ورِأو تَ��ْرِك مس��نوٍن ِم��ن األمورِ. 249 ىلع  ي��اداِت  الزِّ أو 

9-باب القضاُء للفوائت..

ْو. 250
َ
اةِ ل رأوافليقِض ما فاَت ِمن الصَّ كم��ا  هل��ا  َْك  ال��تَّ ��َد  َتَعَمّ

اهري. 251 افيع والظَّ ق��د منعوا قض��اَء َمن ل��م ُيْعَذرِوبعُض َصْحِب الشَّ
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ي��ِن. 252 ��يُخ ت��يق ادلِّ يق��نِيواخت��اَرهُ الشَّ ع��ن  ُل  األوَّ واألرج��ُح 

ضا. 253
َ
ارتَ���فإن يَُكْن َعْن ُعْذرِ َفْ�َ ال ق اذلي  يف  أداُء  لكنِّه��ا 

املأخ��ِذإال ص��اَة الِعيد يف ايلوِم اذلي. 254 َوْه��َو ظاه��ٌر يف  يلي��ِه 

10-باب صاة الجمعة..

ف��نَي اجُلُمَعْه. 255
َّ
��رٌض ىلع الُملَك

َ
ْت َمَعْه-ف إال ىلع العبِد -وقد َصحَّ

ف��إن يص�ِّ َس��َقَط اذلي افُتِْضوامرأٍة أو س��فٍر أو َم��ْن َمرِْض. 256

أبََدا. 257 ��واِت 
َ
ل الصَّ َوَرَداَف��ْ�َ كَح��اِل  ��ا  ِممَّ يشُء  يَِص��حَّ  ول��م 

فيه��ا. 258 الفقه��اءِ  لس��اِن  ويهاىلع 
َ

ِم��ن َع��دٍد أو َشِط م��ا حت

ُخْطبتَ��نِي. 259 تَقِدي��ِم  ىلع  ب��ِل أن تَُص���ِّ ركعت��نِيإال 
َ
ِم��ن ق

��الُفقل��ُت: وما ق��اَل هن��ا خُيَالُِف. 260 مجي��َع ما ق��ْد قاَم فيِه السَّ

الِعب��اِدِمن وصِف خطبِة انلَّيِّ اهلادي. 261 وَصال��ِ�  وصحبِ��ِه 

َحنبِل. 262 واب��ُن  تَ��ُزِلووقُته��ا اكلُظْهِر  ل��م  وَشمُس��َنا  َزه��ا  جوَّ
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فلُينِصْت وال. 263 اجلمُعِة  يُؤِذ عم��وَم انلَّاس ويَلْحرِْص ىلعوحاِضُ 

��ِل. 264 واتلََّجمُّ ي��ِب  والطِّ ��ِلتبك��رِهِ  واتلَّعقُّ اثلِّي��اِب  لبس��ِة  يف 

الَمَواِع��ِظ. 265 ِم��َن   ُ
ُ

يق��وهل واِع��ِظمل��ا  َخ��ُر  اهللِ  ق��وَل  وإنَّ 

ِْق. 266
َ

َدُن ِم��ْن إماِم��ِه ومن حل ح��اَل ركوِع��ِه يُتِ��مُّ م��ا ُس��بِْقويلْ

تك��وُن رخص��ًة َوَبْع��ٌض نَازاعوالِعي��ُد واجُلْمَع��ُة إن يَتِمَع��ا. 267

ْف. 268
َ
ل ْفوقد َحَك عليِه إمجاَع السَّ

َ
ْد َخل

َ
ْن ق قنَي ِممَّ بَعُض الُمَحقِّ

11-باب صاة العيدين..

لإلي��اِب. 269 فقي��َل  اس��تحباِبواختلف��وا  أو  ��ٌح  ُمرَجَّ وْه��َو   

ْرِض اجُلُمَعْه. 270
َ
ُهْم إس��قاُط ف

ُ
ُمه��ا َمَعْهديلل

ْ
َحك

َ
بَِها فإن س��اوْت ف

الَمع��روِف ركعت��اِن. 271 بالُق��ْرآِنَوْهَ ىلع  يَ��ُؤمُّ  َم��ْن  َيَه��ُر 

للُمنَف��رِِد. 272 ُع  تُ��ْشَ ��افيع  ِم��ْن غ��رِ ُخطَب��ٍة وغ��رِ َعَدِدوالشَّ

والُمَس��افِِر. 273 والَم��رأةِ  َمْع غ��رِهِ خيُطُب مث��َل احلاِضِوالَعب��ِد 
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تكب��راِت. 274 س��بَع  وَن  ِم��ن قب��ِل أن يب��دأ يف اآلي��اِتيَُك���ِّ

ْخَرى ويف الَمْجموِع. 275
ُ
اتلَّفري��ِعومخُس يف األ َم��َع  َع��ْشٌ  مذاِه��ٌب 

يَِق��ْف. 276 آي��ٍة  ��ْدُر 
َ
ق لِْفوبينُه��نَّ 

ُ
حايبِّ أ عن ابِن مس��عوِد الَصّ

َيِِب. 277 ��ْم 
َ
ل ُتِبوَظاه��ٌر تَكبرُُه��ْم 

ُ
ُه��ْم يف الك

ُ
بَ��ْل ُح��يِكَ اتِّفاق

ِي َم�. 278
َّ

يف ُس��َ�ِ اجُلْمَع��ِة هُهَن��ا ارتَ�وبعَده��ا خَيُْط��ُب واذل

279 .ِ
َ

ح��راءِ ال يف ابَلدل لُِع��ْذٍر فلَتُك��ْن باملس��جِدُتَق��اُم يف الصَّ إال 

للص��اةِ. 280 ري��َق  الَطّ واألكُل قْبَل الِفْط��ِر ِمْن َتْمراِتوخالِ��ِف 

ْمِس يف. 281 ينت��يووقُتَها بعَد ارتفاِع الشَّ واِل  لل��زِّ ُرْم��ٍح  مق��دارِ 

تأذي��ِن. 282 وال  إقام��ٍة  ق��روِنب��ا  ِم��ن  الَعَم��ُل  فهك��ذا 

12-باب صاة الخوف..

ُمَتلَف��ْه. 283 كث��رٌة  ْ��ِو عشيَن ِصَفْههيئاتُه��ا 
َ

مموُعَها يف حن

ِح للِقنَّوج. 284 ْ فاحرِْص ىلع اتلَّفصيِل واتلَّخريِجَوبَْس��ُطَها يف ال��شَّ
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األش��َهِر. 285 يف  مزئ��ٌة  ه��ا 
ُّ
ُتْق��َ�ِولك ل��م  َمْغ��رٌِب  وباتِّف��اٍق 

َفَق��ْطوعند االتلحاِم واخلوِف َسَقْط. 286 وإيم��اٌء  لقبل��ٍة  شٌط 

13-باب صاة المسافر..

املس��افِر. 287 الَق��ُ� ىلع  األكابِروَيِ��ُب  بانلَ��ْدِب دلى  والَق��ْوُل 

��َفْر. 288 ��ْرولو يكوُن اعِصًيا ُثَمّ السَّ
َ
��ْدرِهِ أث

َ
ل��م ي��أِت يف تعي��نِي ق

حتدي��ِد. 289 ب��ا  ��ْ�ُهُ 
َ
ق ال�ي��ِدفَص��حَّ  ع��ن  ق��لَّ  ول��و  ح��َ�ّ 

ب��دِلهِ ِم��ن بع��ِد اعِم��ِر الُم��ُدْنوشُطُه الَقْصُد وأْن خيُرَج ِمْن. 290

َدا. 291 ��م يَُك��ْن ُم��َردِّ
َ
يق��ُ�ُ للعشي��َن لي��َس أب��َداوأن يُِقي��َم ل

292 .
َت��ّمْ

َ
أ أق��اَم ف��وَق أرب��ٍع  -ف��إْن   َجّمْ

ُ
ِمن بعِد أن َيْقُ�َ -واخلاف

الُفه��وِمويف ال��ي َمَض��ْت ِم��ن العلوِم. 293 بَس��َبِب  َمَع��ارٌِك 

294 .ْ ْواجَلْمُع يف اتلَّقديِم واتلأخرِ هلَ هلَ ت��أوَّ ههَن��ا  واحَلَن��ِيُّ 

اَمَت��نْيِ. 295
َ
اإلق م��ع  نً��ا 

ِّ
هات��نِيمؤذ مَجِْع��ِه  يف  ونيَّ��ٌة 
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14-باب صاة الكسوفين..

ْمُس ملوِت آَدم. 296 ��ِمال تَْكِسُف الشَّ الُمَعظَّ ِم��ن  حياتِ��ِه  وال 

وال. 297 ُس��نٌَّة  باالتف��اِق  ىلعقي��َل  ههن��ا  االتف��اُق  يَِص��حُّ 

يف. 298 ك��ذاَك  عوان��ٍة  أيب  ��وِل اإلم��اِم مال��ٍك واحَلَن��يَنْق��ِل 
َ
ق

��َدْهقلُت: وعن��َد الُفَقه��اءِ انلََّقَدْه. 299
َّ
ُمؤك ُس��نٌَّة   

َ
ُس��وف

ُ
الك أَنّ 

ركعت��اِن. 300 انلَّ��ِيِّ  َع��ِن  طويلت��اِنَوْهَ  رك��واعِن  فيه��ا 

وأرَبَع��ْه. 301 ثاث��ٌة   
َ

أىت ��ْد 
َ
َس��َعْهوق فيه��ا  َه��ا 

ُّ
ولك ومخس��ٌة 

اجَلمي��ِع. 302 يف  بَيَنُه��نَّ   
ُ
اتلَّنوي��ِعَيْق��رأ َع��َدُم  يَِص��حُّ  وال 

َعاِت يف اجَلَماَعْه. 303
ْ
ك وال يَِص��حُّ َم��ْن َن��َ� َس��َماَعْهَيَْه��ُر يف الرَّ

ب��ُر. 304
ْ
واتلَّك اَعُء  ادلُّ واتلَّذك��ُرويُْن��َدُب  للَمع��روِف  وابَل��ْذُل 

آث��اِم. 305 ِم��ن  اهلَل  ِم��ن ظ��اِممس��تغفريَن  ع��مَّ  م��ا  يلنج��� 
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15-باب صاة االستقساء..

للبي��اِنتَُس��نُّ عن��َد اجَل��ْدِب ركعتاِن. 306 خَيُْط��ُب  وبعده��ا 

بالُعُم��وِميدع��و اإلهلَ ُمنْ��ِيَء الُغُي��وِم. 307 ْرَض 
َ
األ يُِغي��َث  ب��أنَّ 

يدعونَ��ا. 308 َمَع��ُه  ك��ذاَك  يَرْجونَ��اَوُه��ْم  م��ا  اهلَل  ويَْس��ألوَن 

��ماِل. 309 للشِّ ال��رِّداَء  ُل  األح��واِلحُيَ��وِّ بِِغ��َرِ   
ً

تف��اؤال

َمْه. 310
َ
الَمْظل ب��ردِّ  انلَّ��اَس  ��ُر 

ِّ
َم��ْهيَُذك ُمَرَّ ��ٍة 

َ
فِْعل لكِّ  وتَ��رِك 

َصَنَع��ا. 311 م��ا  ىلع  ح� ي��روَن جدَبُه��ْم ُمْنَقِش��َعاويتبعونَ��ُه 

3-)كتاب الجنائز(

1-الفصل األول: أحكام المحتضر..

 البََشِ. 312
ِّ

والُمحَت��ِ�ِِمن ُس��َ�ِ اهلادي لِ��ُ� الَمري��ِض  عي��ادةُ 

��هادتنِي. 313 الشَّ ��َن  قَّ
َ
يُل بايلق��نِيل��يك  الَع��ْرِش  ربَّ  ��َى 

ْ
فَيل

��ْه. 314
َ
للِقْبل توجيُه��ُه  ��ْهوبع��َدهُ 

َ
ومال��ٌك أنَْك��َر تل��َك الِفْعل
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ْدرِْك عليِه انلَّاَس يف. 315
ُ
ِفوقاَل ل��م أ

َ
ل موِطِن أهِل الَفْضِل خرِ السَّ

َم��ا. 316
َ
يف الَم��وِت واذلي يَك��وُن نَائَِماوِصَف��ُة اتلَّوجي��ِه َهُهَن��ا ك

َُب��اِدرِيق��رأ )ياس��نَي( ىلع الُمحَتِ�ِ. 317 َويلْ ج��اَء  ق��ْد  خل��ٍ� 

نِ��ِه . 318
ْ
دَلف ِْه��يَهُ  تَ ِعْن��َدهُ  َدينِ��ِهَم��ْن  لقض��اءِ  ويُْ�ِع��وَن 

ْن. 319
َ
أ الَميِّ��ِت  وىلع  يَُس���َّ  الِم��َ�ُْث��مَّ  بَواِه��ِب  َظنَّ��ُه  حُيِْس��َن 

في��ِه. 320 ��ا  ِممَّ اتلَّوَب��َة  علي��ِهويُْب��ِدَي  اذلي  لكَّ  مؤديًّ��ا 

��ْه. 321
َ
ُيَقبِّل أن  للح��اِض  ْهوج��اَز 

َ
ْد َفَعل

َ
فالُمْصَطَ� يف َبْعِضِهْم ق

2-فصل: غسل الميِّت..

ُمُه وََجْب. 322
ْ
ُرْبوَغْسُل َمْن يموُت ُحك

َ
فإن يَكْن ِمن جنِسِه فمْن ق

ال. 323 باآلخ��ِر  وج��نِي  الزَّ َح��ُد 
َ
ُحِظ��اوأ

َ
ف حنيف��ٍة  أيب  ِعْن��َد 

��ا او أربًع��ا او أك��َر م��ا. 324
ً
ش��اَء ويف َتْغِس��يلِِه ِس��ْدٌر وم��اثاث
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3-فصل تكفين الميِّت..

��ا تََرْك. 325 ْكوواج��ٌب تكفيَن��ُه ِممَّ
َ
لو اكَن م��ا عليِه أىلغ م��ا َمل

واإلزارِ. 326 بالَقمي��ِص  باإلكث��ارِيك��وُن  وج��اَز  ��ٍة 
َّ
وُحل

ِن. 327 ��ْدَر الُمْمِكِنِمن غ��رِ إرساٍف َمَع اتلََّمكُّ
َ
وزي��َد يف امل��رأةِ ق

ثَِيابِ��ِه. 328 يف  ��هيُد  الشَّ ��َن  فِّ
ُ
ُمَصابِ��ِهوك يف  اهلَل  يق 

َ
يُ��ا ح���َّ 

4-فصل: صاة الجنازة..

يَم��وُت. 329 اذلي  ىلع  ْجُرَه��ا إْن ف��اَت َفْه��َو الَفوُتواجَب��ٌة 
َ
وأ

قِراَط��اِن؟َفَه��ْل يَِص��حُّ ي��ا أويل األذهاِن. 330 في��ِه  يشٍء  إْهَم��اُل 

��رُض كفايَ��ٍة وَبْع��ٌض َيْنُقُل. 331
َ
َضُلف

ْ
��ْرِض ع��نٍي أف

َ
بأنَّه��ا ِم��ن ف

يُق��وُم. 332 رَُج��ٍل  رأِس  والَمج��زوُمِح��ذاَء  الَم��رأةِ  وَوَس��َط 

أرق��ِمأربُع تكب��راِت واخَلْمُس نُ�. 333 ب��ِن  زي��ٍد  ع��ْن  رواي��ًة 

نُِق��اوليَس َمنُْسوًخا فَدْعَوى النَّْسِخ ال. 334 بديل��ٍل  إال  تَِص��حُّ 
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فيه��ا. 335 ويَْق��َرا  األول   ُ تليه��ايَُك���ِّ وس��ورةً  فاحت��ًة 

الُمْنَقل��ِبُث��مَّ يَُص���ِّ َبْعَدَه��ا ىلع انلَّ��ي. 336 يف  للميِّ��ِت  فيدع��و 

ادلُّاع. 337 ويُْك��ِرُ   ُ
َ

هل واتلَّ��َ�ُّاعحِبُْس��نِِه  اتلَّكب��رِ  وَس��ِط  يف 

��اِم. 338 بالسَّ ��اَة  الصَّ اإلم��اِمفيخت��ُم  ال  للمأم��وِم   ِّ بال���ِّ

اْمَنِع. 339 َنْفَس��ه  والَقاتُِل  الُمبَت��ِدِعوالَغ��اُلّ  اكلاَكفِ��ِر  َصاتَِن��ا 

ٌف ُمْعَتَ�ْ. 340
ْ
��ِهيُد فيِه ُخل ��َرُثمَّ الشَّ

َ
��اةِ َص��حَّ يف األث وَع��َدُم الصَّ

��وُز للجمه��ورِ ِعْن��َد الَقْ�ِ. 341
َ

لَِش��ْهِرت ول��و  عنَّ��ا  واغئ��ٍب 

ْجَوُدَح���َّ ول��و َص��ََّّ علي��ِه أَحُد. 342
َ
ويف س��وى الَمْسِجِد َعْنُهْم أ

يف م��ا رواهُ انلَّ��اُس يف اجَلواِم��ِعَصََّّ انلَّي ىلع انلََّجايْش اتلَّابيِع. 343

َم َعم��رٌو عنَدْه. 344
َ
ْس��ل

َ
��د أ

َ
ْهواكَن ق َوْه��َو صح��ايب ُث��مَّ بع��د ُم��دَّ

نَع��اهُ. 345 موتِ��ِه  وبع��َد  هُم��اَت  َزاَكّ ��ْد 
َ
ق واكَن  ال��َورى  َخ��ُر 

َذا. 346
َ

َم��ا لكونِ��ِه  َع��ْدهِلِ  كَه��ذا؟يف  َعَجًب��ا  رأيُت��ْم  َفَه��ْل 
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5-المشي بالجنازة..

��ْد مَحَ��ا. 347
َ
َرَم��اويُْس��َتَحُب ل��ذي ق اكلُمْ�ع��نَي  ِجَن��اَزةً 

واألفَض��ُل. 348 َمَعَه��ا  يَس��َر  ُيْنَق��ُلوأن  لُكٌ  وقي��َل  أماَمه��ا 

كوُب عند الُمْعَظِم. 349 الُمَح��رَِّمويُْك��رَهُ الرُّ وانلَّ��يْعُ وانلَّ��ْوُح ِم��ن 

واثلُُب��ورِ. 350 بالَوي��ِل  اَع  ادُلّ األم��ورِك��ذا  س��ائِر  ِم��ن  ْوِه��ا  وحنَ

َع��اِمْن َث��مَّ ال يَقُعُد ح���َّ تُوَضَعا. 351
َ
َوق ��ْد 

َ
ق نَس��ُخُه  الِقَي��اُم  إِذ 

��ْد َح��اكهُ الَقايض. 352
َ
��ارُح غ��ُر رايضباالتِّف��اِق ق ِعَي��اُض والشَّ

تَوَج��ُد. 353 ال  ب��ِه  ظاهريَّ��ٍة  ْج��َوُدِم��ن 
َ
أ وِس��َواهُ  ِس��َواهُ  عن��َد 

6-فصل يف دفن الميِّت..

الِس��َباِع. 354 مانع��ِة  ُحْف��رٍة  يُْدَف��ُن َم��ْن يَم��وُت باإلمج��اِعيف 

ْول. 355
َ
أ ��ٌد 

َ
وحل ِح  بال��َ�ْ َنْق��اوج��اَز  وأَص��حُّ   

ً
ح��اال ��َرُم 

ْ
ك

َ
أ

ِر. 356 ُمَؤَخّ ِم��ْن  الَميِّ��ُت  ِر-ويُْدَخ��ُل 
َ
��ْ�ٍ ووضُع��ُه -كم��ا يف األث

َ
ق
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يف. 357 ��ِة 
َ
للِقْبل ايلم��نِي   ِم��ن ُمالِ��ِفجِبَْنبِ��ِه 

ُ
ق��وٍل وال ُيْع��َرف

-ويُس��َتَحبُّ َحثو لُكِّ َمْن َحَ�ْ. 358 اَث َحَثَي��اٍت -إْن َصحَّ اخَلَ�ْ
َ
ث

ِل. 359
َ

باإلْع��ا يُوَص��ُف  باإلرس��اِلألنَّ��ُه  حات��ِم  أيب  عن��د 

اذلي. 360 لكِّ  ىلع  ٌم  ُمَق��دَّ ِم��ن بَع��ِدهِ ِم��ن اعل��ٍم وِجْهبِ��ِذَوْه��َو 

الَق��ْ�ِ. 361 ارتَِف��اِع  يف  يُ��َزاُد  ��ْ�ِوال  الشِّ ��ْدَر 
َ
ق في��ِه  واالرتف��اُع 

رَْه. 362
َ
ُمْش��َتِهرَْهويف الُقب��ورِ بِ��َدٌع ُمْس��تَْنك ظاِه��َرٌة  ثِ��رٌة 

َ
ك

د ُدفَِنا. 363
َ
َك اذلي ق ْحَيوا بَِها الشِّ

َ
َن��اأ

َ
َعل لألن��اِم  وأْظَه��روهُ 

ِد. 364 بِالُمَج��دِّ ْع��َوةُ  ادلَّ ��ِدفقاَم��ِت  ُمَمَّ ال��َوَرى  َس��يِِّد  َس��ِ�ِّ 

ابل��اِد. 365 يف  اتلَّوحي��ُد  األْج��َداِدوانتَ��َشَ  َع��ِن  اآلبَ��ا  ��ُه 
ُ
َيْنُقل

بِنِْعَمتِ��ْه. 366 اذلي  هللِ  َورمَْحَتِ��ْهفاحَلْم��ُد  وفضلِ��ِه  هيَّ��أهُ 

7-فصل يف زيارِة الَموتى..

الَمشوِع. 367 ِم��ن  الَموىت  إال النِّس��ا ولي��َس يف املمن��وِعزِي��ارةُ 
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ىت. 368
َ
أ واذلي  يُْك��رَهُ  بََت��الكنَّ��ُه 

َ
ث م��ا  ِعْنَدَه��ا  يَق��وُل  هل��ا 

اع��َدا. 369
َ
ق ال  لقبل��ٍة   

ً
َمس��اجَدامس��تقبا َاُذَه��ا 

ِّ
ات وحَي��ُرُم 

اتلََّص��وُِّفأو َوضُع َنْقٍش زينًة أو زُْخُرِف. 370 ِك 
َ
َمْس��ل

َ
ك ٍج  رُسُ أو 

َحْد. 371
َ
يُعَتَم��ْدوَس��بُّ االمواِت وَمْن َعزَّا أ ��ا  ِممَّ املنق��وَل  َيُق��ِل 

ْ
ل
َ
ف

ع��اِم. 372 للطَّ اإله��داءِ  األي��اِموُس��نَُّة  ِل  أوَّ يف  لُِش��ْغلِِهْم 

كاة( 4-)كتاب الزَّ

احَلني��ِف. 373 ِدينن��ا  يف  ريَض��ٌة 
َ
ُط أن يَملَِك ذو تَكليِفف ْ والشَّ

حُب يف ماِل ايلتيِم اخَتلفوا. 374 ��ْد َوقف��واوالَصّ
َ
فأوَجب��وا وَبعُضُه��ْم ق

كَِتابِ��ِه. 375 يف  ��ارُح  الشَّ ��َح  ألَمْن��َع َوْه��َو َغُر م��ا ُيْف��َ� بِِهورَجَّ

��ْد أوَجبوا. 376
َ
ىلع كث��ٍر بع��َض م��ا ال َيِ��ُبوق��اَل إنَّ الُفَقَه��ا ق

العل��وِم. 377 ِم��ْن  ��اَرٍة 
َ
أث  

َ
معل��وِمبِ��ا صال��ٍح  ديل��ٍل  وال 

يَّْه. 378 ُف يف اإلس��اِم واحُلرِّ
ْ
َمِْكيَّ��ْهواخلُل َبْعُضَه��ا  ويف األص��وِل 
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1-باب زكاة الحيوان..

األْنَع��اِم. 379 يف  اكةُ  ال��زَّ ِ��ُب 
َ

َن��اِموت
ْ
واألغ األْبَق��ارِ  ِم��ن  َوْهَ 

يَ��رِِد. 380 ��ْم 
َ
ل وغرُه��ا  أمح��ِدوإبِ��ٍل  انلَّ��ِيِّ  ع��ن  ش��أنِِه  يف 

��ُر. 381
َ
َوْهَ دلى بع��ِض ابل��اِد تَكُرُواخَلي��ُل ال زاكَة فيه��ا يُْذك

واألع��واَنيف ِمْث��ِل تِركس��تاَن َوْهَ اآلَن. 382 األنَْص��اَر  ِ��ُد 
َ

ت ال 

1-فصل يف زكاة اإلبل..

383 .
اكةُ ال��زَّ تَْرتِيبه��ا  ىلع  َش��اةُُث��َمّ  ْ��ٍس  مخَ لكِّ  يف  إِبِ��ٍل  يف 

بون��اح� تَ��ِ� للَخْمِس والِعْشيَنا. 384
َّ
الل وابن��ُة  ��وٍن 

َ
بل فاب��ُن 

ويف. 385 اثلَّاث��نَي  َم��َع  ِس��تٍَّة  تَ��ييف  ��ٌة  ِحقَّ وأربع��نَي  س��تٍّ 

��ْبعوَن مم��ا مَجََعْهإحدى وِس��تُّوَن عليها َجَذَعْه. 386 والِس��تُّ والسَّ

387 .
ب��وِن ُثّمْ

َّ
َت��اِن ُضْمخُي��ِرُج ثِنْت��نِي ِمن الل ُحقَّ

َ
ِمن بَعِد تس��عنَي ف

أجزئَ��ْهوذا إىل العشي��َن ِمن بَعِد ِمَئْه. 388 فاب��ٌن  أربع��نَي  ولكُّ 
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ب��وِن وإىل اخَلْمِس��يَنا. 389
َّ
يَقيَن��اِم��ن الل  

َ
ىت

َ
أ نَ��ٌص  ��ٌة  فِحقَّ

2-فصل يف زكاة الَبَقر..

ابَلَق��ِر. 390 بَِع��دِّ  اثلَّاث��نَي  بالُعُم��ِرويف  َس��نٍة  يف  تَبيَع��ٌة 

ُمِس��نَّْه. 391 خُيْرُِج��وا  ْت عليِه الُس��َنّْهواألربع��وَن  ه��ذا اذلي نَصَّ

ْد َرَوى ابُن َحنَبِل. 392
َ
ِلفع��ن معاٍذ ق ��ِم واتلََّفضُّ

ْ
وبع��ُض أه��ِل الِعل

 أه��ِل الِفْقِه يف األْمَصارِوانلََّم��رِْي يَنِي يف االس��تْذاَكرِ. 393
َ

خاف

3-فصل يف زكاة الغنم..

394 .
اكةُ ال��زَّ َهُهَن��ا  يف  َش��اةُوواِج��ٌب  ش��اٍة  أربع��نَي  لكِّ  يف 

ُمِْزئَ��ْهُث��مَّ بِِعْشي��َن وإح��دى وِمَئْه. 395 فاثنت��اِن  الِش��َياهِ  ِم��ن 

وواِح��َدْه. 396 َه��ا  َعدُّ َزائِ��َدْهومئت��اِن  بَِغ��رِ  ��ٌة 
َ
ثاث فيه��ا 

الَع��دِّ. 397 يف  مئ��ٍة  ث��اُث  ْ��ِديُث��مَّ 
ُ

ت ��ْد 
َ
ق أْرَب��ٌع 

َ
ف وواح��ٍد 

َع��اوم��ا يَليه��ا ِم��ْن ِمَئ��اٍت َفَعَّ. 398 َمْهَم��ا  واح��دٍة  واح��دٍة 
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4-فصل يف الجمع والتفريق واألوقاص..

ِق. 399 للُمَف��رَّ اجَلْم��ُع  َي��وُز  ِقوال  ��ا ِم��ن اتلََّصدُّ
ً
ُس��ُه َخْوف

ْ
وعك

اكْهكأْن يكوَن ِمئتا ش��اٍة وَش��اْه. 400 الثنني فاتلَّفريُق ِمن أجِل الزَّ

وب��نَي االوقاِص ىلع م��ا اعُتِمَداوليَس دوَن الَفْرِض يشٌء أبََدا. 401

��ويَّْه. 402 السَّ ىلع  ��َم الَفْرِضيَّ��ْهوللَخليط��نِي  ِم��ن بع��د أن ُيَتمِّ

غرْه. 403 ب��رْهوالَمْن��ُع يف ال��ُرَبّ ويف الصَّ
َ
والك والع��َوارِ  والَعي��ِب 

الَغَن��ِم. 404 ْح��ِل 
َ
وف أكول��ٍة  ِموال 

ِّ
َس��ل س��واها  وم��ا  وماخ��ٍض 

ة.. هب والِفضَّ 2-باب زكاة الذَّ

َه��ِب. 405 اذلَّ زاكةِ  ىلع  َمْذَه��ِبوأمجع��وا  مجي��ِع  ويف  ��ٍة  وفِضَّ

ُرْبُع الُع��ْشِ منها يُؤَخَذايُْش��َتَُط انلِّصاُب واحَل��ْوُل إذا. 406
َ
ح��اَل ف

ينارِ. 407  ِم��ن ادلِّ
ً

الِمْق��َدارِع��شون ِمثقاال وِمَئَت��ا  َه��ٍب  ذِلَ

ْرَه��ِم. 408 َه��ا بِادلِّ ��ٍة وَعدُّ �ِم��ن فِضَّ
َ
الُس��ل غ��َر  باالتِّف��اِق  وذا 
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ْرُط��ي. 409
ُ
ق َمال��يكٌّ  فقي��ٌه  ُت��ِبَوْه��َو 

ُ
الك يف   ُ

ُ
أق��واهل نُ��ِرَْت  ��ْد 

َ
ق

��ْد نَقل��وا م��ا نُِقا. 410
َ
ُف يف احُلِ�ِّ إن يُْس��َتْعَماودوَن م��ا ق

ْ
واخلُل

411 .ْ ْهفمذَه��ُب اجُلْمه��ورِ ال زاكَة هلَ
َ
الُمْس��َتْعَمل واحَلَنِي أوَجَب يف 

َذَهَب��األنَّه��ا اكألص��ِل فيم��ا وََجَب��ا. 412 أو  ��ًة  فِضَّ اكن��ْت  س��واُء 

انلَّ��اِس. 413 لُكِّ  عن��َد  زاكَة  واألمل��اِسوال  وايَلاق��وِت  ادُلرِّ  يف 

كيَّ��ْه. 414 الزَّ اجَلواه��ِر  األصلِيَّ��ْهوس��ائِر  ال��َ�اَءةُ  َه��ا 
ُ
ديلل

ُف يف اتلَِّج��اَرةِ الي ُتَعْدّ. 415
ْ
ْدواخلُل

َ
وَض��ِة َيْنِفيَها وق وَصاِح��ُب الرَّ

ِر االمج��اِع وقوِل األكَرِقاَم بِ��َردِّ ما َحَك اب��ُن الُمْنِذرِ. 416
ْ
ِمن ِذك

ْفٌظ يَش��تَبِْه. 417
َ
ِع ال حَيَْت��جُّ بِ��ْهوقاَل يف اإلمْجَاِع ل ْ كأنَّ��ُه يف ال��شَّ

يَْكِريها. 418 ال��ي  ُت 
َّ

فِيه��اوالُمْس��َتِغا اكةُ  ال��َزّ يَْس��ِت 
َ
ل ُورِ  اكدلُّ

3-باب زكاة النبات..

ْ��ُس يف انلَّب��اِت للوج��وِب. 419 بي��ِبومخَ والزَّ واحلِْنَط��ِة  اتلَّم��ِر  يف 
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َرْه. 420 ��عرِ وك��ذاَك يف اذلُّ رَْهويف الشَّ
َ
ويف انلُّص��وِص غرَها م��ا َذك

��د َس��قاهُ اهلُل. 421
َ
س��واهُوالُع��ْشُ  مم��ا ق ِم��ن  خُيْ��َرُج  ونصُف��ُه 

ْد رووا الب��ِن َجَبْلِمن عينِه��ا زاكُتَه��ا إِن اكتَمْل. 422
َ
ال قيم��ًة وق

اإلس��ناِد. 423 ويف  َنْق��ًدا  ��اِدجواَزه��ا  ى مَج��ٍع ِم��ن انلُقَّ
َ

��ٌف دل
ْ
ُخل

َحايب. 424 ��واِبُث��مَّ اعتَِباُر مذه��ِب الصَّ الصَّ ىلع  ��ٍة  حِبُجَّ لي��َس 

فيه��ا. 425 زاكَة  ال  عَداَه��ا  زارعيه��اوم��ا  عن��د  واِت  اكخلُ��ْ�َ

الَعَسا. 426 خُيْرجوَن  حيِح  الصَّ ��اىلع  ُيَعجِّ أْن   
ِّ

وللُم��َزيك ا  ُع��ْشً

427 .
ْ

َمَ��ّل يف  للُفَق��راءِ  َجْلزاكتَ��ُه 
َ
وج��وِد م��اهِلِ ىلع ال��رَأي األ

ِع يف. 428
ْ
ف َع الرَّمحُن ِم��ن َمَصارِفويَْ�ا ربُّ الَم��اِل بعَد ادلَّ م��ا َشَ

4-باب َمصارف الزكاة..

وَم��ْن. 429 واملس��اكنُي  مْنالفق��راُء  يَعَمُل يف حتصيله��ا َمَدى الزَّ

الرِّق��اِب. 430 ويف  ُف��وا 
َّ
يَُؤل األبلاِبوَم��ن  أويل  ِم��ن  والَغارِم��وَن 
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ِّس��اِع. 431 بات اهلل  س��بيِل  األن��واِعويف  آخ��ُر  ��بيِل  السَّ واب��ُن 

للُمتَِّصِف. 432 ُطَه��ا اإلس��اُم  اتلَّ��َ�ُِّفوَشْ ��ُق 
َ
ُمْطل ولإلم��اِم 

اكيففقي��َل االس��تيعاُب لألصناِف. 433 ِصْن��ٍف  عن��َد  واحَلَن��ِيُّ 

موايلِه��ْم وال. 434 وال  َهاِش��ِ�  عَم��اال  والَقاِدري��َن  نَِي��ا 
ْ
لألغ

َض��ُل. 435
ْ
أف اكةِ  ال��زَّ يف  ِرب��اُء 

ْ
ُتْقَب��ُلواألق والرَّج��اُء  دق��اُت  والصَّ

َعَم��ْل. 436 لكِّ  يف  االقرب��نَي  َُق��ْس م��ا ل��م ُيَقْلألنَّ  بَ��رُّ ويلْ
َ
بِ��رٍّ أ

5-باب صدقة الِفْطر..

العب��اِد. 437 ِم��ن  ق��اِدٍر  لكِّ  ص��اٌع ِمن الُق��وِت ِم��ن الُمْعَتاِدع��ن 

َشيَف��ْهأو نِْص��ُف َصاٍع وأب��و َحنيَفْه. 438 ��ٍة 
َّ
أدل ِم��ن  أبْ��َداهُ 

الَعبي��ِد. 439 َس��يُِّد  الَعبي��ِد  العي��ِدَع��ِن  ص��اةِ  قب��َل  خُيْرُِجَه��ا 

امَن��ِع. 440 يوِم��ِه  لق��وِت  اقِ��ٌد 
َ
َيَق��ِعوف ��ْم 

َ
ل  

ْ
إذ علي��ِه  وجوَبه��ا 

اكةِ. 441 ال��زَّ كَم��ْ�ِِف  ه��ا 
ُ
ف ت��ايتوَصْ اكةِ  ال��زَّ مث��ُل  ألنََّه��ا 
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5-)كتاب الُخْمس(

الُمْعَظ��ُمواخلُْمُس ما ِم��َن الِقَتاِل ُيْغَنُم. 442 ُث��مَّ  اكُز  ال��رِّ ��ُه 
ُ
وِمْثل

��ِن َم��ْن َم�. 443
ْ
بَِدف ونَ��ُه  ارتَ���ُيَف�ِّ ��ِد 

َ
ق َمْعِدنً��ا  واحَلَن��ِيُّ 

ُروِسوقد َحَك الوَجَهنِي يف القاموِس. 444 ِمن َبْعِض ما ُخطَّ ِمَن الطُّ

ْع. 445
َ
ْد َوق

َ
��ِد امتَنْعويف انلَِهاي��ِة احَلدي��ُث ق

َ
ف��نِي وِس��َوى ق ىلع ادلَّ

 َهَذي��ِن ف��ي الَمْزُبورِ. 446
ُ

��ِم باتلَّفس��رِوَصْف
ْ
وق��وِل أه��ل الِعل

يام( 6-)كتاب الصِّ

1-أحكام الصيام..

الفصل األول: وجوب صوم رمضان..

َي��اِم. 447 للصِّ التَّْشي��ِع  ُل  األع��واِموأوَّ اني��ُة 
َ
ث ِهْج��َرٍة  ِم��ْن 

ِل. 448
َ

الِه��ا رؤي��ِة  َبْع��َد  ِم��ن رَُج��ٍل َع��ْدٍل أو اكتَِم��اِلَيِ��ُب 

449 .
َظَه��ْرَش��عباَن َصوُمُه وِمْنُه يس��َتِمّرْ إْن  اال  َش��وَّاٍل  إىل  َش��هًرا 
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450 .ُ ه��اهلُ ٍة  ِع��ِدّ اكتم��اِل  ْب��َل 
َ
ُق اكتم��اهلُ ُيْعَت��َ�ُ  فههن��ا 

��ْم تُْوَصِفوالرؤي��ُة الي هل��ا اعتَب��اُر يف. 451
َ
ْ��ٍل وم��ا َخالَفه��ا ل يلَ

ب��اِد. 452 يف  َل 
َ

الِه��ا َرآى  الِعَب��اِدوَم��ْن  س��ائُر  في��ِه  ��َزُم 
ْ
يُل

لِ��ِع. 453 الُمطَّ  ِ
َ

بِلَ��دل بَ��ْل   يف الَمَطالِعوقي��َل 
ُ

 َص��َحّ االخت��اف
ْ
إذ

ُيَع��دُّوَشُط��ُه انلِّيَّ��ُة َوْهَ الَقْص��ُد . 454 ألجلِ��ِه  م��ا  بُك��لِّ 

َع وقُت الَفْجِر. 455
ُ
بِل أن يَطل

َ
��ِرِمْن ق

ْ
ُح��وا بغ��رِ ِذك وانلَّْف��َل َصحَّ

2-فصل مبطات الصوم..

الَعْم��ِد باإلمج��اِع. 456 ��ُه يف 
ُ
��ُل َم��َع اجِلم��اِعُيْبِطل

ْ
ك

َ
ُب واأل ْ ال��شُّ

الُمْش��َتِهِرواليقُء َعْمًدا وحك ابُن الُمْنذرِ. 457 ويف  ُه��ْم 
َ
اتِّفاق في��ِه 

َقُه. 458
َ
ْطل

َ
عن اب��ِن َمْس��عوٍد وَم��ْن واَفَقُهتَقييُد َبْعِض انلَّ��اِس َما أ

في��ِهبَِقي��ِد االختَِي��ارِ م��ا حَيِكي��ِه. 459 يف  أرجَع��ُه  ��ْد 
َ
ق اكَن  إن 

للنَّ��ْي. 460 إال  الوِص��اُل  ولُكُّ َم��ْن أفَط��َر َعْم��ًدا أوِج��ِبوحَي��ُرُم 
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َه��اَرا. 461 الظِّ يُوِْجُب��ُه  اذلي  َط��اَرامث��َل 
ْ
اإلف ال  ��حوَر  السَّ ��ِر  خِّ

َ
وأ

3-الفصل الثالث: 

وم.. 1-قضاء الصَّ

َط��َر فالَواِج��ُب َعن��ُه َيْق��ِوَم��ن لُِعْذٍر عن��َدهُ يف الَفْرِض. 462
ْ
أف

َرامثَل املري��ِض وكذا الُمَس��افَِرا. 463 َ  ال���َّ
ُ

رْخَص��ٌة ال إن خَي��اف
َ
ف

اه��ِر. 464 ��ْد أوَجبوا الِفْطَر ىلع الُمَس��افِِرَفْه��َو َعزيم��ٌة وأْه��ُل الظَّ
َ
ق

��ْوُم ال ُيْ��زِيُء ب��ل يُِعيُد. 465 بَعي��ُدوالصَّ ُه��ْم 
ُ
ول

َ
وق صاَم��ُه  إن 

ْه. 466
َ
ْهوَم��ْن َيُمْت وَث��مَّ َص��وٌم تََرك

َ
يَس��َتْدرِك أن  ال��َويِلُّ  يل��َزُم 

َ
ف

واألوزايع. 467 ث��ني  املحدِّ ��افيعِّ الَوايعدلى  وَبعِض َصْحِب الشَّ

هُ اجُلْمه��وُر واب��ُن حنب��ِل. 468 إن لم يَُكْن ِمْن نَ��ْذرِهِ لم َيَْعِلَوَردَّ

كم��ا علي��ِه ظاه��ُر انلُّص��وِصس��واٌء أوص فيِه أو ل��م يُوِص. 469

آَخ��ِرُث��مَّ كبُر الِس��نِّ غ��ُر القاِدرِ. 470 َض��اءِ 
َ
ق أو  األداءِ  ع��ن 
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يقيَن��اَع��ْن لكِّ يوٍم ُيْطِعُم الِمس��ِكيَنا. 471 ُيْطِعُم��ُه  ال  وقي��ل 

وا في��ِه َغُر ثابِت. 472
ُّ
فائ��ِتإذ ما اس��َتَدل ِم��ن رمض��اَن  ِفْديَ��ٍة 

َ
ك

آث��ارِ. 473 ِم��ن  الَمنق��وِل  الُمْخَت��ارِفغاي��ُة  ىلع  حج��ًة  ولي��َس 

َقِض َمن أفطَر ِمن ُعْذٍر ىلع. 474 ��ا أو اكِم��اويلْ
ً
م��ا ش��اَء إن ُمَفرَّق

2-صيام التطوع..

1-الفصل األول: ما يستحب صيامه..

االس��تِْدالِلويُْس��َتحُب الِس��تُّ ِمن َش��وَّاِل. 475 يف  ق��اَل  ومال��ٌك 

في��ِه. 476 ي��اِم  الصِّ كراه��ِة  أروي��ِهىلع  َم��ْن ص��اَم وال  أَر  ل��م 

َح��َق بالُفروِض. 477
ْ
يُل  أن 

َ
الَمنُق��وِضوخ��اف مجل��ِة  ِم��ن   ُ

ُ
وق��وهل

��ِة لُكٌ َوَصَفْه. 478 ��ْهوتِْس��ُع ذي احلَِجّ
َ
بِالَفْض��ِل واآلك��ُد ي��وُم َعَرف

َرُ. 479
ْ
ُم��رٍَّم واألك ِم��ن  واَعِشُوالَع��ْشُ  تَاِس��ٌع  يَُص��اَم  ب��أن 

��ُد. 480
َ
آك ِمْنَه��ا  األي��اِم  ُيْف��َرُدواعِشُ  ال  َه��ا  اعِشُ وبعُضُه��ْم 
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َمرويَّ��ْه. 481 لُس��نٍَّة  الِهْنِديَّ��ْهكراه��ًة  الَفت��اوَِي  يف  ��ْوهُ 
َ
َحك

تعي��نِي. 482 ب��ا  َش��عباَن  اكبلِي��ِض واخَلمي��ِس واالثن��نِيوَش��ْهُر 

ْهِر. 483 ادلَّ َش��ْطُر  ياِم  الصِّ َض��ُل 
ْ
��ِروأف

ْ
ك صي��اُم داوَد انلَّ��ِي ذي اذلِّ

انلُُب��وَّْه. 484 ُس��َ�ِ  ِم��ن   
َ

أىت ��وَّْهوق��د 
ُ
َمْتل ُه��ْم 

َ
ل ألخَب��اٍر  وم��ا 

485 .ِ َدْه��رِه لُكَّ  ص��اَم  نوًح��ا  ِب��أنَّ  لِِفْط��رِه َمري��ٍم  ْ��َل 
َ

ن وِعي��ى 

��ْوِميوم��اِن ِم��ن َبْع��د ِصَي��اِم يَْوِم. 486 الصَّ َدْه��رِهِ يف  ��َث 
ْ
ل
ُ
ث ف��اكَن 

يَص��وُم أو ُيْفِط��ُر ح��� يُعَتَق��ْدوحاُل َس��يِِّد ال��َوَرى يف ما َوَرْد. 487

احَلال��نِي. 488 أَح��ِد  يف  َم��نِيبأنَّ��ُه  بغ��رِ  حياتَ��ُه   �َ��
َ
ق

3-الفصل الثالث: ما َيحرم صومه..

والِعي��داِن. 489 التَّشي��ِق  كذاَك يوُم الَش��كِّ ِمن َش��ْعباِنوَزم��ُن 

ِمصياُمُه��ْم ِم��ن مجل��ِة الُمَحرَِّم. 490
َّ
ْم يَُس��ل

َ
ويف األخ��رِ احُلْك��ُم ل

ِكّ. 491 ُف يف تَفس��رِ يوِم الشَّ
ْ
َمْ��يكفاخلُل ل��نَي  األوَّ الِكَب��ارِ  ع��ن 
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3-باب االعتكاف..

اِهُر ُخصَّ الَمْسِجُد. 492 ُع والظَّ ��ُديُْشَ
َ
آك ورمض��اُن  يََش��ا  م��� 

َعْن��ُهال ِس��يََّما الَع��ُش األخ��ُر ِمْنُه. 493  
ً

َنْق��ا ��َرُ 
ْ
أك فإنِّ��ُه 

يعَتِكَف��اواتَّف��َق انلَّ��اُس ىلع م��ا ُوِصَفا. 494 أن  َز  ج��وَّ وبعُضُه��ْم 

يَلَتَِم��ْه. 495 أن  يش��اُء  م��ا  لُكِّ  َم��ْهيف  الُمَعظَّ اثلاث��ِة  يف  وقي��َل 

ياُم ب��ل لزوُم��ُه َفَقْطول��م يَ��رِْد توقيَت��ُه أو يُْش��َتَْط. 496 في��ِه الِصّ

في��ِه. 497 االجته��اُد  حييي��ِهويُس��َتحُب  ��ُه 
َ
يلل ويُس��َتحُب 

العي��وِب. 498 س��اتَِر   َ
َ

اإلهل ُغْف��راَن ما َم��َ� ِم��ن اذلنوِبيَدع��و 

ُمسَتْحَس��َنْه. 499 يلل��ًة  تف��وُق يف الفض��ِل ثماننَي َس��َنْهويلتح��رَّا 

��اواْمَنْع خروَج ِمن بَدا ُمعَتِكَفا. 500
َ
قاَرف أو  ب��ِه  حاج��ٍة  لغ��رِ 

501 .ْ هلَ َي��وُز  فَهُهَن��ا  ْهِم��ن اغئ��ٍط 
َ
��ل ُيَغسِّ أن  ش��اَء  إْن  ورأَس��ُه 

��ْد وُِجَدا. 502
َ
أبَ��َداوم��ا كِمْث��ِل ه��ذهِ ق الَمري��ِض  لعي��ادةِ  ال 
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الَمْق��َ�َْه . 503 يف  هلُ  جِلن��ازٍة  ُه��ْم يف االعتِ��اَكِف أنَْك��رَْهأو 
ُّ
فلك

7-)كتاب الحج(

1-باب أحكام الحج..

الفصل األول: وجوب الحج..

ْصُد بيِت ربِّ الَعْرِش يف. 504
َ
��ِفاحَلجُّ ق

َّ
الُملَك ىلع  وواج��ٌب  َوق��ٍت 

اكل��زَّاِد. 505 اس��تَِطاعٌة  الِعَب��اِدوَشُط��ُه  ىلع  الَف��ْوُر  ُم��ُه 
ْ
وحك

َم��رَّْهقلُت: ومثُل احَلجِّ حكُم الُعْمرَْه. 506 والوج��وُب  ِخ��اٍف  ىلع 

ل��واِت خش��يَة اتلأخ��رِويَلح��َذرِ امل��رُء ِم��ن اتلَقِصرِ. 507 يف الصَّ

��رَْه؟فما اذلي يس��ى إىل أن يَْذُخرَْه. 508 ُمؤخَّ ِعْن��َدهُ  ل��واُت  والصَّ

الفصل الثاين: وجوب تعيين نوع الحج بالنية..

بِل أْن. 509
َ
ْ نوَعُه ِمن ق وانويَْنواحلَجّ َع��نيِّ في��ِه  باإلح��راِم  َع  تَ��ْشَ

��ُف يف أفضلَِها مش��هوُر. 510
ْ
املنص��وُرواخلُل ه��و  تَمتُّ��ٌع  قل��ُت: 
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الُمْصَط��َ� واكنَا. 511 ��ْد س��اَق َهْديً��ا ين��وَي الِقرانَاأث��ىن علي��ه 
َ
ق

للبي��ِت اكخلش��وِع واإلخب��اِتيك��وُن االحراُم ِم��ن امليقاِت. 512

مجي��َع َم��ن يَع��ُ�ُهُ ِم��َن الَم��امل��ن يُِري��ُد احل��جَّ والعم��رَة ال. 513

514 .
ُ

فيوَص��ُفُث��مَّ مواقي��ُت امل��اكِن ُتْع��َرف م��وازٌي  هل��ا  وم��ا 

اجُلْحَفْه. 515 يَُس��مَّ  اِم موضٌع  يَفْهللشَّ
َ
والَقرُن للَنْج��دْي وذو احُلل

َرْه. 516 الُمَن��وَّ الَمدين��ِة  ��رَْهلس��اكِ�  ُمَعطَّ انلَّ��ْي  بأنف��اِس  َف��ْ�َ 

َوِل. 517
ُ
يلعول��م يص��ح يف الق��رون األ أبي��اُر  امليق��اِت  تس��ميُة 

ْف؟وذاُت ِعْرٍق للِع��َراِق واْخُتلِْف. 518
َ
��ل َت��ُه أوِ السَّ

َّ
ه��ل انلَّ��ِي َوق

��واِب. 519 ��اِبفاش��َتَهَر الَق��ْوُل ىلع الَصّ اخَلطَّ ُعَم��َر  ِم��ْن  بأنَّ��ُه 

أهلِ��ِه. 520 عن��َد  يُِه��لُّ  ��ِهودوَنَه��ا 
ِّ
َمَهل يف  الَم��يْكُّ  وهك��ذا 

واللَح��جِّ والُعْم��َرةُ يف اتلنعيِم أو. 521
َ
ٌف َحك

ْ
يف احلِلِّ أو ِجعرانٍَة ُخل

باتِّف��اِق. 522 ��وُز 
َ

ت اإلط��اِقولكه��ا  ىلع  الَفْض��ُل  لِكنَّ��ُه 
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��ُه وحن��ُو اتلََّفِث. 523
َ
ِثوالُغس��ُل قبل ُمَ��دِّ واح��ٍد  غ��ُر  وق��اَل 

أب��َدا. 524 يُس��َتَحُب  ال  وَرَدابأنَّ��ُه  في��ِه  نَ��صَّ  ال  ألنَّ��ُه 

الفصل الثالث: فعل محظورات اإلحرام..

والُمزَْعَف��ُر. 525 الُمْخي��ُط  َيْظَه��ُرويُْمَن��ُع  أو  مش��ابٌِه  ��ُه  َمسَّ أو 

ازي��ِنواخلُفُّ -ال إن َعِدَم انلَّعلنِي-. 526 فَّ
ُ
ق الَم��رأةُ  تلبِ��ُس  أو 

اتلََّطيُّ��ِب. 527 وابت��دا  انلِّق��اَب  انلَّ��يأو  ع��ن  اس��تمراَرهُ  زِ 
وَج��وِّ

أو ُظُف��ٍر وم��ا ع��اهُ ِم��ن بََشْوال يزيُل -دوَن ُعْذٍر- ِمن َشَعْر. 528

في��ِه بك��لِّ ح��اِل. 529 َبَتِع��ْد  ��ٍث يك��وُن أو ِج��َداِلويلْ
َ
ِم��ن َرف

األَص��حِّ. 530 ىلع  ُث��مَّ  فس��ِقِه  بْ��ِحأو  باذلَّ فِْس��َقُه  وَن  ُيَف���ِّ

اجلم��ااع. 531 ��َث 
َ
والرَّف وقد حك اب��ُن َحَج��ِر اإلمجااعنِلُُص��ٍب 

َس��اِد النُُس��كنِي إْن َطَرا. 532
َ
قب��َل الوق��وِف أو بَ��َدا ُمعَتِم��َراىلع ف

يف. 533 تيميَّ��َة  فاب��ُن  يَِص��حُّ  يُْوَص��ِفوال  ��ْم 
َ
ل بأنَّ��ُه  كاِم��ِه 
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للِعَب��اِديشٌء ِم��ن املحظورِ باإلفس��اِد. 534 والُعْم��َرةِ  للح��جِّ 

روواولي��َس للُمْح��رِِم أن َيْنِكَح أو. 535 في��ِه  وم��ا  غ��رَهُ  ُيْنِك��َح 

ِم��ن َخَط��أٍ أو أنَّ��ُه خَيَت��ُصّ بِ��ْهَفْه��َو ُمَع��اَرٌض فقي��َل يَش��تَبِْه. 536

ْه. 537
َ
َتل

َ
ْد ق

َ
يَد وَمْن ق ْهأو يَقُت��َل الصَّ

َ
ل
َ
��ْد ماث

َ
علي��ه أن َيْفِدْي بما ق

نِي وَحْكُم احَلاِكِم. 538
َ
ُهورِ غ��ُر الزِمحِبُكِم َعْدل ِم��ْن َس��الِف ادلُّ

ِِ َمَعْهإِذ اجتَِه��اُد َحاِك��ٍم يف واقَِعْه. 539 إذا َمَ� ِمن َبْع��ِدهِ َيْم

��ُي مث��ُل واح��ِد اتلِّيوِس. 540 اةِ يف الُمَشاَهِد املحسوِسفالظَّ ال الشَّ

��ْد يَصيُد. 541
َ
يُري��ُدوإن يَُك��ْن س��واهُ ق م��ا  يأك��ُل  لغ��رهِ 

��َجُر. 542 ابلي��ِت وج��اَز اإلذخُروانلَّْ�ُ أن ُيَقَطَع فِيِه الشَّ حِلُْرَم��ِة 

اكلُغ��َراِب. 543 يقُت��َل  أن  ال��ِكاِبوج��اَز  يف  الَعق��وُر  ��ُه 
ُ
ومثل

وف��أَرْه. 544 وِح��ْدأٌة  ِع��ْ�َْهوَعق��رٌب  ُه��نَّ 
َ
ل فواِس��ٍق  ��ُس 

َ
مخ

الُمَح��رَِّم. 545 ِم��ن  اكَن  م��ا  احَل��َرِمولكُّ  فِْديَ��ٌة يف  في��ِه  فلي��َس 
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اتلَّعظي��ِم. 546 ��ِر 
َ
أث ِم��ْن  واتلَّحري��ِموطيب��ٌة  احلِ��لِّ  يف  ��ٍة 

َّ
كمك

ثَل��ْورِ َوْهَو يف صحي��ِح الَمذهِبِمن ِعرِ يف جنوِب مسجِد انلَّي. 547

اخَتلف��وا. 548 في��ِه  م��ون  ها الَعظي��َم ما نَفواوالُمَتَقدِّ
َ
لك��نَّ فضل

ِمْن��ُه. 549 ًم��ا َعْن��ُهوَم��ن رأى قاط��َع يشٍء 
ْ
َح��لَّ اذلي علي��ِه رَغ

افيع. 550 َتْقَط��ِعوَصيُد وادي َوجِّ عند الشَّ ال  وَش��َجًرا  ُمَ��رٌَّم 

الفصل الرابع: يف ما َيجب عمله أثناء الطَّواف..

للُق��دوِم . 551 ��واِف  بالطَّ وِميب��دأ  َوْه��َو ِم��َن الُف��ُروِض يف اللزُّ

َروقي��َل ُس��َنٌّة فتقبي��ُل احَلَج��ْر. 552 َضَ ب��ا  يَس��َتطيُعُه  اكَن  إن 

553 .ْ هلَ يُِش��ُر  أو   ُ
َ

هل اس��تاٌم  ��ْهأو 
َ
ل
َ
ماث ��د 

َ
ق اذلي  أو  بِِمْحَج��ٍن 

يَش��ُر. 554 اذلي  ُيَقبِّ��ُل  وانلَّذي��ُرُث��مَّ  أش��اَر  ق��د  في��ِه  م��ا 

ايَلَم��اينق��د َفَع��َل اثلَّ��اَث يف أزم��اِن. 555 يَْس��َتلُم  وبع��َدهُ 

واتلَّكب��رِ. 556 اهللِ  ببس��ِم  ويدع��و ِم��ن عم��وِم لكِّ خ��رِيب��دا 
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األراكِن. 557 ِم��ن  ه��ذاِن  باقي��اِنوُخ��صَّ  ِمن��ُه  ألنَُّه��نَّ 

اخَللي��ُل. 558 َش��يََّدهُ  اذلي  اتلَّبدي��ُلىلع  َط��رأ  ِس��َواَها  ويف 

واِف. 559 بالطَّ الَق��ارُِن  خ��اِفويَْكَت��ي  ىلع  ةً  م��رَّ ��يْع  والسَّ

جِبَ��ْزِموق��د َن��َ� ِس��َواُهْم اب��ُن َحْزِم. 560 أىت  اذلي  ��َف  وَضعَّ

 َمن يَ��َشُع فيِه طاهًرا. 561
ُ

-ىلع اختاٍف- ويكوُن َساتَِرايَطوف

ب��ا ط��واٍف -قل��ُت: باتِّف��اِق-وتفع��ل احلائ��ُض مث��ل ابلايق. 562

��ْد نَبِْه. 563
َ
ْن ق ي��ِن ِممَّ يَق��وُل باجلوازِ -َوْهَو ُمش��تَبِْه-.إال تَ��يِقُّ ادلِّ

��ُر ب��ا تعي��نِي. 564
ْ
ك ركعت��نِيويُْن��َدُب اذلِّ يَُص���ِّ  وبعَده��ا 

َمْد. 565 الَصّ وانَف��َرْدَيَْه��ُر فيهم��ا بس��ورةِ  نَه��اًرا  ل��ْو  والاكف��روَن 

��َف الَمقاِم ويع��وُد للَحَجْر. 566
ْ
ُ كم��ا ج��اَء اخَل��َ�َْخل

َ
ُمس��َتلًِما هل

عي بين الصفا والمروة.. الفصل الخامس: وجوب السَّ

َفا. 567 وصَف��اوواِجٌب أْن يَسى ما بنَي الصَّ ��افيعُّ  والشَّ وم��روٍة 
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ِم. 568 ب��ادلَّ فلي��َس  ُرْك��ٌن  ُيْ��َ�ُ اكملخت��ارِ عن��َد الُمْعَظ��ِمبأنَّ��ُه 

تمتَُّع��ا. 569 أحرَم��ُه  إن  َح��لَّ هلُ املحظ��ور بعد ما َس��ىواحَل��جُّ 

ويَ��ْه. 570 التَّ بي��وم  ��ون 
ُّ
يُِهل باحل��جِّ َم��ْع مبيتِِه��ْم واتلَّلبَي��ْهُث��مَّ 

يل��ايل. 571 ِم��ىَن  يف  يدعون ربَّ الع��رش ذا اجلاِلويمكث��ون 

الفصل السادس: مناسك الحج..

ْه. 572
َ
ُمس��َتْضَعَفْهخَيْ��ُرُج َم��ْن ح��جَّ بي��وِم َعَرف هيئ��ٍة  يف  بًِّي��ا 

َ
ُمل

َع��ْت علي��ِه. 573
َ
في��ِهيف خ��رِ ي��وٍم َطل اَعءِ  ادلُّ وأفض��ُل  َش��ْمٌس 

ل��إلهلِ. 574 اتلَّوحي��ِد  األوَّاهَِش��هادةُ  للنَّ��ِي  واالتِّب��اِع 

ي��ِن تقديًما وال. 575 اَع لك��رةِ الَماويمع الَعْ�َ يغَف��ْل ع��ن ادلُّ

ثنت��نِيوخَيُط��ُب اخَلطي��ُب للتبي��نِي. 576 تَُك��ْن  ول��م  واح��دةً 

بالَمع��اِد. 577 احلجي��َج  ��ُر 
ِّ
الِعَب��اِديَُذك َمظال��ِم  ِم��ن  واحلِ��لِّ 

ْه. 578
َ
ُه��ْم ِم��ن عَرف

ُّ
ل��يك يبيت��وا اللي��َل يف ُمْزَدلَِف��ْهُث��مَّ يُِفي��ُض ُك
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يل��ِل. 579 لدلَّ األراكِن  ِم��ن  يِلَفْه��َو 
َّ
يف س��اعٍة ِمْن َبْعِد نِصِف الل

باتلَّحدي��ِدُث��مَّ يَُص���ِّ الَفْجَر ي��وَم الَعْيِد. 580 للَمْش��عِر  في��أيت 

ادلُّاع. 581 ويُْك��ِرُ  اهلَل  بِ��َداعفَيْدُع��َو  أقام��وا  ق��د  وتَارك��وهُ 

ْد وََجْب. 582
َ
َحَق أن يكوَن ق

َ
أو نُُس��اًك ُمْفَتًَضا ال ُمْس��َتَحْبوما أ

ِويَِق��ُف احَل��اجُّ بِ��ِه يف األْظَهِر. 583
��ْمِس للُمَح�َّ ِِ قبَل الشَّ ويَْم

نَ��َزالَوْهَو ماكُن الِفيِل حنَي أرس��ا. 584 عذابً��ا  اهلُل  يِه��ِم 
َ
َعل

َط��َ� وما َط��َ� بِِه لي��َس بَِيْاعق��َب فيِه اهلُل َعب��ًدا َحبَي. 585

اإله��اِك. 586 ىلع  ��اِدٌر 
َ
ق ��اِكواهلُل 

َّ
األف الاكف��ِر  ي��ِد 

َ
ك وردِّ 

 َم��ْن اكَن بِِه. 587
َ

َربِّ��ِهفُح��قَّ أْن خَي��اف ع��ذاُب  يُصيَب��ُه  ب��أْن 

��َجرَْه. 588 رَْهُث��مَّ إىل اجَلْم��َرةِ عند الشَّ يرم بس��بٍع ِمْن َح��َ�ً ُمَصغَّ

بَِه��ا. 589  ٌ ِّ���
َ
ُمك َرمَي��ٍة  لُكِّ  َهاَم��ْع 

َ
ْبل

َ
يَْس ق

َ
ْمِس ل َبْعَد طلوِع الشَّ

َغْر. 590 ْرِسَوى النِّسا لِضْعِفِهْم وذي الصِّ َ ها إذا ِخي��َف ال�َّ
َ
فج��اَز قبل
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591 .ْ ِحلَّ هلَ
ُ
ْهَفَيْحلِ��ُق ال��رَّأَس وق��د أ

َ
عدا النَِّس��ا وإن يَكْن ما َفَعل

َبيَل الَرْمِ أو. 592
ُ
واِمن حلٍق أو َذبٍْح ق

َ
أف��اَض للبيِت ف��ا يشَء َحك

للَمبي��ِت يف. 593 ِمْن��ُه  يَع��وُد  للُمَصنِّ��ِف ُث��مَّ  َيِ��ُب  وال  ِم��ىن 

ْمِ أن يكوَن باَت يف ِمىنبنفِس��ِه بَ��ْل ِم��ْن ضورٍة ُهَنا. 594
يف الرَّ

ْ�ى فاستَِبْيف لكِّ يوٍم يْ��رِم اجَلْمراِت ِمْن. 595
ُ
ُدْنَيا فوُْس��َطى ُثمَّ ك

وا بأن خَيُْط��َب ِمْثَل اجُلُمَعْهويُْس��َتحبُّ لَِم��ِن انلَّ��اُس َمَعْه. 596 َحجُّ

اتلَّحقي��ِقيف انلَّْح��ِر واثلَّاين ِمن التَّشيِق. 597 ىلع  ��ٌة 
َ
ثاث َف��ْ�َ 

احَل��اجُّ لإلفاَضْه. 598  
ُ

يَط��وف اعِتَاَض��ْهُث��مَّ   ُ
َ

هل ي��ٌق  ِصدِّ بْ��َدى 
َ
وأ

599 .
ْروق��ال: ليَس واِجًبا يك يَس��َتِقّرْ

َ
أْخ��ًذا بِظاه��ِر احلدي��ِث واألث

��اِن. 600
َ
الِعرف َذوِي  ِعْن��َد   ُ

ُ
ابلُْط��اِنوق��وهل  ُ َب��نيِّ الِكَب��ارِ  ِم��ن 

نِ��َزااعفق��د ح��اكهُ انلَّ��ووي إمج��ااع. 601 ب��ِه  ح��ك  وم��ا  ًن��ا 
ْ
ُرك

واحَل��رَّاين. 602 َح��زِم  اب��ِن  حافظ��اِنوقبل��ُه  اعمل��اِن  وذاِن 
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��َ� احَل��َجّ با نِ��َزاِع. 603
َ
لل��َوداِعوَم��ن ق  

َ
يَط��وف أن  ��َزُم 

ْ
يَل

الَعظي��ُموال��ِ�ُّ يف ه��ذا ُه��َو اتلَّعظيُم. 604 َم��ُه  َعظَّ لَموِض��ٍع 

الفصل السابع: أفضل أنواع الَهْدي..

ث��رِ. 605
َ
للفق��رِوابلُ��ْدُن خرَُه��ا دلى الك أنف��ُع  ألنَّه��ا 

فاثلنَت��اِن. 606 فالش��اةُ  َيْت بابلُ��ْدِن يكفياِنفبق��ٌر  َم��ن ُس��مِّ

َبه��اع��ن لكِّ َس��ْبَعٍة لَِم��ْن أوجَبَها. 607
َ
يرك وأن  ��ُه 

ُ
أكل وج��اَز 

اتلَّقليُد واإلش��عاُر يف. 608 ما َيْن��وَِي الَه��ْدَي بِ��ِه واحَلَنيويُْنَدُب 

ْه. 609
َّ
ْه!خال��َف ما ق��د َصحَّ في��ِه ُك

َ
وق��ال عن��دي ال ت��وُز الُمْثل

حُيَ��رَِّم. 610 ��ْم 
َ
ل بِالَه��ْدِي  علي��ِه مث��ل م��ا بَ��َدا للُمْح��رِِموباِع��ٌث 

ن م��اَت قد تنازعوا. 611 حي��ُح يَنَف��ُعواحَلجُّ َعمَّ في��ِه الِكَب��اُر والصَّ

2-باب العمرة المفردة..

وقد َم��َ� اتلَّفصيُل يف األبياِتحُيْ��رُِم ِمْن نَ��َوى ِم��ن امليقاِت. 612
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613 .
ُ

��واف والَطّ اإلح��راُم  ُنَه��ا 
ْ
وُرك

ُ
واحَللُق -أو تَقصُر- ال خاف

َنْه. 614 وم��ا تَُوافُِق انلَّ��ِي ُمسَتْحَس��َنْهتكوُن يف مجيِع أْش��ُهِر السَّ

8-)كتاب النكاح(

الفصل األول: أحكام الزواج..

615 .ْ للُمْحَتاِج هلَ ��ْهويُْن��َدُب انلِّ��اكُح 
َ
تَبَتُّل ُم��وا  وحرَّ لَغ��َرٍض 

القي��اِم. 616 يف  في��ِه  لَِعْج��ٍز  احَل��راِمإال  ِم��ن  ��ا 
ً
خوف َه��ا  حبقِّ

نوواجٌب لَِمْن َخ��ِي أن ُيْفَتَنا. 617 ال��زِّ  
َ

ُيَق��ارِف ب��أْن  دينِ��ِه  يف 

الول��وَدا. 618 ِمْنُه��ُن  - والودوَداويلتح��َرّا 
ُ

ُتْع��َرف -ِمن أهلَِه��ا 

لارتي��اِح. 619 أدَع  انلِّ��اَكِحفإنِّ��ُه  مقاص��ِد  ِم��ن  ُه��َو  إذ 

الَمصونَ��ْه. 620 ال��ودودةُ  وَْج��ُة  ديَن��ْهفالزَّ يُِقي��َم  ل��يك  تُعيُن��ُه 

ْم ُيَعْب. 621
َ
وَحَس��ْبوأن تكوَن ذاَت ِديٍن ل م��اٍل  وذاَت  مجيل��ًة 

ُتْخَطِب. 622
ْ
ل
َ
أوِْج��ِبف��إن تَُكْن كب��رةً ف رَِضاَه��ا  ُث��مَّ  نلفِس��ها 
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��ُر واجُب اعتب��ارِ صمتَِهاَف��ْ�َ أَح��قُّ ِم��ن ويلَِّه��ا بَِه��ا. 623
ْ
وابلِك

في��ِه. 624 ال��َويِلِّ  إىل  ��ْفٍء َصْمُتَه��ا علي��ِهوأمُرَه��ا 
ُ
ِط ك ب��َشْ

ْف��ؤ ه��ل قياُس��ُه بالَم��اِل. 625
ُ
أق��واِلوالك الِع��ْرِق؟ ىلع  ُه��َو يف  أو 

يِبّْ. 626
َ
األ م��والهُ  انلَّ��يُّ  َج  ��َزوَّ

َ
��ِة انلَّيف َزْيَن��َب َوْهَ بن��ُت عمَّ

الُمعَت��َ�َْه. 627 نائ��ِع  الصَّ ��رَْهوأعظ��ُم 
َ
َذك  

ٌّ
�ُ��

َ
ف ي��ِن  ادلِّ العل��ُم يف 

ه. 628 ْ��ُرُم اخلِطَب��ُة عن��د الِع��دَّ
َ

ْه-وحت الُم��دَّ تَِق��لُّ  -ول��و  مجيعه��ا 

يف لكِّ م��ا يدع��و َيُ��وُز انلََّظ��ُرك��ذا ىلع اخلِْطَب��ِة والُمْش��َتِهُر. 629

"وشُط��ُه ال��َويِل ُه��َو اذلي يَ�. 630 بِ��َويِلْ إال  نَك��اَح  "ف��ا  في��ه 

باتلَّعي��نِي. 631 األق��رُب  ش��اهديِنفاألق��رُب  علي��ِه  واستْش��ِهدوا 

 أو اكَن غَر ُمْس��لِِم. 632
ً

وجاَز يف اتلوكيِل عن��د الُمْعَظِمال اَعِض��ا

��افيع يقوُل بَ��ْل ال ُيْعَتَ�ْ. 633 ْروالشَّ
َ
ْد حك��وهُ يف اْختَِي��اراِت ُزف

َ
وق
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الفصل الثاين: األنكحة الُمَحرمة..

باإلمج��اِع. 634 املتع��ُة  ��ُرُم 
َ

ن��زاِعوحت ب��ا  َمنس��وٌخ  وانلَّ��صُّ 

َص فيه��ا الُمْصَطَ� لَِما بََدا. 635 ُمؤبَّ��َداَرخَّ َم��ْت  ُحرِّ
َ
ف احتياُجُه��ْم 

ْن. 636
َ
أ ��َغاُر  اتلَّحليُل والشِّ اثلََّم��ْنوهكذا  ه��و  ابنَتيِهَم��ا  ا  يَُص��رِّ

واين. 637 ال��زَّ وك��ذا  م��اِنوالُم��ْشِاكُت  ُمَرَّ َع��فَّ  اذلي  ىلع 

ْمِس َهْل. 638
َّ
 أو م��ا َحَصْلوالُفَقَها َتَناَزعوا يف الل

َ
ن كنايٌة ع��ِن الزِّ

فَّ الِمِس". 639
َ
ْوِل "ال تَ��ُردُّ ك

َ
للُمَجالِ��ِس؟ِمْن ق في��ِه  يَراَه��ا  لِ��نٌي 

َح الُق��ْرآُن. 640 ��د َصَّ
َ
الرَّمح��ُنُث��مَّ اذلي ق َم��ُه  حرَّ بذك��رِهِ 

ُك وََجْبوههنا ُحْكم الرَّضاِع اكلنََّسْب. 641 يف ترك ما يف حكِمِه التَّ

ُرُم ل��ذي َعَقْد. 642
َ

لألبَ��ْدقلُت: وق��د حت علي��ِه  ُه��ا  أمُّ بالَعْق��ِد 

ابلن��اِت. 643 َح��رِِّم  ُخ��وِل  ادلُّ ًق��ا م��دى األوقاِتويف 
َ
علي��ِه ُمْطل

تَِها. 644 واجلم��ُع بنَي ابلنِت م��ع خاتلِهااجلم��ُع بنَي ابلنِت م��ع َعمَّ
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أرب��ِع. 645 ف��وَق  للُح��رِّ  الُمْجَمِعأو ع��دٌد   
َ

اِهريُّ��وَن خ��اف والظَّ

الُمْعَتَم��ِدوالَعب��ُد ثنت��اِن ب��إذِن الَس��يِِّد. 646 ىلع  باالمج��اِع  َوْه��َو 

ْد حاكهُ. 647
َ
َح��اِب ق رواهُفيم��ا َعِن الصِّ فابَليَه��يِق  ��افيع  الشَّ

فتكَت��يوأَم��ٌة إن َعَتَق��ْت فاألْم��ُر يف. 648 هل��ا  أمرَِه��ا   ِّ ِِ ُم��

مغي��ِثأو تَفَس��ُخ الَعْق��َد ويف حديِث. 649 وزوِجَه��ا  بري��رٍة 

األوائِ��ِل. 650 دلى  في��ِه  َك��ْم ِمن قائِلُمَْتل��ٌف 
َ
أح��ًرا او عبًدا ف

باألس��قاِم. 651 انلِّ��اَكُح  ُج��َذاِمويُْفَس��ُخ  أو  بَ��َرٍص  أو  جن��وٍن 

��ٍة تك��ون يف الف��روِج. 652
َّ
َوْهَ ِمن الَمنصوِص يف اتلَّخريِجأو ِعل

األيِّ��ِم. 653 َردَّ  أطل��َق  بك��لِّ َعي��ٍب ِمْنُهُم اب��ُن الَقيِِّموبعُضُه��ْم 

الرَُّج��ُل. 654 يُ��َردُّ  قال��وا  باجل��بِّ والِعنَّ��ِة َم��ْع م��ا َنَقلواوالفقه��ا 

افَتَق��ْرواخلُلُف يف تقريرِهِ قِد اش��َتَهْر. 655 ق��ِد  َبْعُض��ُه  يل��ِل  ولدلَّ

��ارِ. 656 فَّ
ُ
الك أنِكَح��ِة  ِم��ن  م��ا وافق��ت َشيع��َة الُمْخَت��ارُِيَق��رُّ 
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تعي��نِيُث��مَّ اذلي يُْس��لُِم م��ن هذي��ِن. 657 ب��ا  عق��َدهُ  يَفس��ُخ 

آلخ��ِروك��وُن ذاَك ل��م َيُع��ْد بكافِِر. 658 َعَق��َدْت  م��ا  إذا  تب��ى 

الفصل الثالث: أحكام المهر..

امليس��ورِ. 659 ىلع  الَمْه��ُر  الُمُه��ورِوي��ُب  يف  ��وُّ 
ُ
الُغل ويك��رَهُ 

��ْه. 660
َ
ك الَ�َ تزي��ُد  ��لَّ 

َ
ق م��ا 

َّ
ْهولك

َ
ك

َ
��ْو َخاَتًما ِم��َن احلدي��ِد َمل

َ
ل

اهللِ. 661 كت��اِب  تعلي��َم  اكَن  اجَل��اهِأو  عظي��ِم  انلَّ��ِي  ُس��نَِّة  أو 

أهلَِه��اولل��ي م��ا ُس���ِّ الَمْه��ُر هل��ا. 662 مه��وُر  اكَن  م��ا  مثي��ل 

ِلإْن َدَخ��َل الزوُج وإن لم يَْدُخِل. 663 ُيْن��َدب ُيْعط��ي ِمْن��ُه اكلُمَعجِّ

باملع��روِف. 664 بالع��شةِ  تَكلي��ِفعلي��ِه  وال  غيِظ��ِه  وكظ��ِم 

اتلَّج��اوزِ. 665 م��ع  مش��قٌة  ع��ن اخَلطأ وابَلْع��ِد َع��ْن َتَنابُِزفي��ِه 

رِْهَت��ُه. 666
َ
��ٍع إن ك

ْ
ك�تَ��ُهفإنَّه��ا ِم��ن ِضل تقيَم��ُه  أن  وش��ئَت 

��ْه. 667
َ
اكِمل علي��ِه  ��ْهوواجباته��ا 

َ
والُمَعامل والكس��وةُ  زُق  ال��رِّ
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العظي��ِم. 668 لفضلِ��ِه  ِْدُم��ُه  ري��ِمتَ
َ

ِم��ن غ��رِ إي��اٍب وال حت

��ْروبعُضُه��م أوجبها عن��د انلََّظْر. 669
َ
واألث الكت��اِب  ��ِة 

َّ
أدل إىل 

زوج��اُت. 670 هلُ  اكَن  إن  الَمب��اُتوالَع��ْدُل  ُيْقَس��ُم  وبيَنُه��نَّ 

ِّس��اِعأم��ا ال��كاُم حال��َة اجِلَم��اِع. 671 بات اجل��وازِ  ىلع  َفْه��َو 

��راَع. 672
َ
ق قي��َل  َر 

َ
َس��اف إذا  ُثمَّ تك��وُن َمْع��ُه ح���َّ يرِجَعاُث��مَّ 

ْخ��َرى. 673
ُ
لأل نوبته��ا  تَِه��ب  ْ�َىوإن 

ُ
فج��اَز مث��ل أن تك��وَن ك

يَقْه. 674 دِّ ْه��َدِت الصِّ
َ
��ْد أ

َ
َخليَق��ْهفس��وَدٌة ق ب��ِه  َوْهَ  َته��ا 

َ
يلل

للَتَحبُِّب. 675 ��ِر 
ْ
ابلِك س��بًعا ويف ث��اِث ِعْن��َد اثَليِِّبيُقي��ُم عن��د 

ُعَم��ْرويُْك��رَهُ الَع��ْزُل وُح��رَِّم ادُلبُْر. 676 الب��ِن  نافِ��ِع  ق��وُل  وُردَّ 

ْوم��ا روى الُعْت��ِيُّ يف الرِّس��اهلْ. 677 ُح��وا إبط��اهلَ َصحَّ
َ
ع��ن مال��ٍك ف

��ِذْب. 678
َ
نُِس��ْبومال��ٌك بنْفِس��ِه ق��اَل ك إذا  نِْس��َبًة  يَِص��حُّ  ف��ا 
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الفصل الرابع: الولد للفراش..

ينت��م. 679 للف��راِش  إىل  ال َش��َبٍه -ول��و يقيًن��ا ُعلَِم��ا-وودٌل 

اْش��َتَْك. 680 ق��د  َمْوط��وءٌة  ��ْكوأم��ٌة 
َ
َمل مم��ا  جعله��ا  يف  ثاث��ٌة 

681 .ِ
َ

تَهَت��ِديف ح��ال ُطْهرَِه��ا أتَ��ْت بالَودل ��َرْع 
ْ
فاق ادَّاعهُ  ولٌك 

ُمعَت��َ�َْه. 682 َشِعَن��ا  يف  رَْهفإنَّه��ا 
َ
��ْد َذك

َ
يف غ��رِ ما ب��اٍب كما ق

9-)كتاب الطاق(

1-بيان أنواع الطاق..

الفصل األول: مشروعية الطاق وأحكامه..

ُمَت��ارِ. 683 ��ٍف 
َّ
ُملك ِم��ن   ِم��ن غ��رِ االْضِطَرارَِيَق��ُع 

ً
لو ه��ازال

ُق. 684
ِّ
��ُقيف ُطْه��ِر م��ا جامعه��ا الُمَطل ُمَقُّ هلُ  مَحْ��َل  وال  في��ِه 

آِخ��ِر. 685 يف  َقه��ا 
َّ
طل ق��د  اكَن  حي��ٍض هلا كم��ا َعِن اب��ِن ُعَمِرأو 

ِس��َواهُ. 686 يف  ��اُق  الطَّ فت��واهُوحي��رُم  ح��ك  ُه��ْم 
ُّ
وُجل َجزًم��ا 
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ابلِ��ْديع. 687 ��اِق  الطَّ ىلع  بالَمْن��ِعبأنََّه��ا  بَ��ْل  وقي��َل  كطلَق��ٍة 

يِن. 688 ��ِم واتلَّبْينِيعنَد اب��ِن ح��زٍم وت��يقِّ ادلِّ
ْ
الِعل أه��ِل  وبع��ِض 

��ُف يف ث��اِث تطليقاِت. 689
ْ
الرَّْجع��اِتواخلُل ِم��ن  َه��ا 

ْ
ل
َّ
َل تَ ول��م 

تب��نُي. 690 ه��ل  َواِح��ُد  ْفُظَه��ا 
َ
ِم��ن بع��ِدهِ أو طلق��ًة تك��وُن؟ول

األْرَبَع��ْهق��اَل اب��ُن تيميَّ��َة واذلي َمَعْه. 691 الفقه��اَء  مالف��نَي 

وامُتِحن��وا. 692 تطليق��ٌة  فيه��ا ىلع اختيارِِهْم بل ُس��ِجنوابأنه��ا 

الَقض��اءِ. 693 ماِك��ِم  يف  ه��ؤالءِواآلَن  ق��وَل  يعتم��دون 

للق��ايض ىلع اإلطاِق. 694 اإلنف��اِقوج��اَز  للُع��ْ�ِ يف  تفريُقُه��ْم 

رِ. 695 َ ال��َ�ّ لعم��وِم  يْك��ُرِوللغي��اِب  ل��م  غيابُ��ُه  ول��و  هل��ا 

إغ��اِق"ويَمن��ُع اإلغ��اُق ِم��ن َطاِق. 696 يف  ط��اَق  "ال  وفي��ِه 

َغْه. 697
َ
��ْد بَل

َ
َ اإلغاَق َمن ق َّ���

َ
َغْهوف

ُّ
��ِم الل

ْ
بلفظ��ِة اإلك��راهِ يف ِعل
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الفصل الثاين: بما يقع الطَّاق..

��اُق -إن ينوي��ِه-. 698 علي��ِهويََق��ُع الطَّ َْت  ُخ��رِّ أو  كناي��ًة 

د وك. 699
َ
الَقبوَل فاجعافاخت��ارِت الفرق��َة أو ق َق 

َّ
فَطل َش��ْخًصا 

��ُف َمش��هوٌر ىلع العم��وِمولم َيَق��ْع ِمن لفَظ��ِة اتلَّحريِم. 700
ْ
واخلُل

ُتِبوال خَيُُصّ مذَهًب��ا عْن َمْذَهِب. 701
ُ
وا يف الك

َ
بَْل فوَق ِعْشيَن َحك

ها اب��ُن قيِّ��ِم اجلوزيَّْه. 702
َ
رْجِعيَّ��ْهقد س��اق َقُتَه��ا 

ْ
َطل تَُك��ْن  وإن 

الرُّج��وِع . 703 يف  أَح��قُّ  اجَلمي��ِعفزوُجَه��ا  ِم��ن  ش��اَء  إذا  لَه��ا 

َق��ا. 704
ِّ
ُيَطل أن  بع��َد  ِ��لُّ 

َ
حت ث��اَث تَطليق��اِت ِمْن��ُه ُمطلًقاوال 

��ُل. 705
ِّ
حُيَل أىت  م��ا  بَ��زوٍج  ��ْد ذاَق منه��ا األوُلإال 

َ
وَذاَق م��ا ق

2-باب الخلع..

لْب-بس��بٍب َي��وُز أو ب��ا َس��َبْب. 706 فقيَل مكروٌه -وإن جاَز الطَّ

حيِح األْشَهِر. 707 عن اب��ن إدريَس وق��وِل األكرَِوْهَو طاٌق يف الصَّ
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رجوِعَه��ا هلا ف��إن ش��اَءْت تَيوإن خُيَال��ْع رَُج��ٌل فاألم��ُر يف. 708

ْم يَِصْل. 709
َ
وجاَز فيِه ما يش��ا م��ا ل

ْ
فوَق اذلي صاَر إيلها واس��ُتِحّل

َز اجلمه��وُر أن يأخَذ ما. 710 َماوج��وَّ يف��وُق ما أعط��ى هل��ا إذ ُعمِّ

��ْت ع��ن املخت��ارِ"فيما افَت��َدْت بِه" بقوِل ابَلاري. 711 لكنه��ا ُخصَّ

املنق��وِل. 712 ِم��ن  آلح��اٍد  ِِ يف كت��ِب األصوِلول��و  كم��ا ارتُ

ايض. 713 ال��تَّ بينهم��ا  َزم��ا في��ِه حبك��م الَقايضواش��َتَُطوا 
ْ
أو يُل

ْس��ٌخ وَن�. 714
َ
��َفاَوْه��َو دلى الَماتِِن ف َت��ُه يف م��ا َحاَكهُ يف الشِّ ِصحَّ

��َس اإلجابَْه. 715
َ
الَفتاوِي َعك حابَْهويف  الصَّ َع��ِن  ُف منقوٌل 

ْ
واخلُل

يِّ��ِم اجلوزيَّْه. 716
َ
ح��اِب أنَّ ِم��ن َمْروِيَّْهوقد َن��َ� اب��ُن ق َع��ْن الصِّ

أبْ��َدا. 717 ��ا 
ً
طاق ��َع 

ْ
اخلُل َوَرَدايعَت��ُ�  ق��د  م��ا  لكَّ  عنه��م  وَردَّ 

في��ِه. 718 قي��َل  َحيَض��ُة  تُه��ا  إمجاُع َصْح��ِب الُمْصَطَ� عليِهعدَّ
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3-باب اإلياء..

وُج ىلع امتناِع. 719 اتي��اِن َم��ن يَ��ِ� ِمن اس��تمتاِعأن حَيْلِ��َف ال��زَّ

أْرَبَع��ْه. 720 بش��هوٍر  ��ْت 
ِّ
يَُوق ودونه��ا فالش��أُن أن ال َيْقَطَعْهف��إن 

يَ��ي. 721 أن  ب��ني   َ ُخ��رِّ ه��ا 
َ
��اَق َوْهَ ِعْن��َد احَلَن��يوفوق أو الطَّ

ح��اكهُ. 722 واذلي  من��ُه  ع��ن بعضهم اكلرَّْج��يِع يف فتواهُتَب��نُي 

��َر ع��ن يمينِِه. 723 ��اَق بع��َد حينِ��ِهف��إن يَ��ي َكفَّ أو َع��َزَم الطَّ

أرب��ِع. 724 ف��وَق  اإلي��اءِ  َيَق��ِعوم��دة  ِم��ن أْش��ُهٍر ودونه��ا ل��م 

4-باب الظهار..

ِم. 725
ْ
هارِ عنَد أْه��ِل الِعل مَح��دُّ الظِّ

ُ
كق��وِل: أن��ِت ِمث��َل َظْه��ِر أ

ال��كاِم. 726 ِم��ن س��ائِر  واإلطع��اِموحنوَِه��ا  بالعت��ِق  ��َرْت  فِّ
ُ
وك

اتلَّخيرِ. 727 تي��ِب ال  بالتَّ ْوِم  تلُكَب��َح انلَّف��ُس م��ع اتلَّكف��رِوالصَّ

اَرْه. 728 فَّ
َ
اخَت��اَرْهوالَع��وُد قي��َل يوِج��ُب الك والكث��ُر  ه��اُر  الظِّ أو 
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��د ُح��رَِّم يف اآلياِت. 729
َ
م��اِتوال��َوطُء ق الُمَقدِّ ِم��ن   ُ

َ
هل وم��ا 

اإلم��اِم. 730 إاعن��ُة  زْت  ي��اِموُج��وِّ الصِّ ىلع  ق��ادٍر  لغ��رِ 

ن��واهِلِ. 731 وِم��ن  فق��ٍر  ذا  عي��اهِلِواكَن  يف  َش��اء  إن  ��ُه 
ُ
يَْ�ِف

َت��ا. 732
َّ
مؤق ِظَه��اُرهُ  يَُك��ْن  َت��اوإن 

َّ
َوق م��ا  أىت  إذا  ُع��ُه 

ْ
فرف

ْبَل االنقضا أو قبَل أْن. 733
َ
َر احُلْك��ُم بِه أن يَْكُفَفْنوالَوطُء ق يَُكفِّ

َه��اَر بال��ي. 734 ��َر الظِّ ��ِتح���َّ يَُكفِّ
َّ
املؤق وانته��ا  فيه��ا  أطل��َق 

األحرارِ. 735 مث��َل س��ائِر  َه��ارِوالَعْب��ُد  الظِّ يف  َش��هراِن  وصوُم��ُه 

َعان.. 5-باب اللِّ

َعاِن. 736
ِّ
لل اتلَّعري��ِف  األيم��اِنواألْص��ِل يف  ��ُد 

َّ
مؤك بأنَّ��ُه 

َذفا. 737
َ
وَج مم��ا ق َف��اُت��َ�ِّي فيها ال��زَّ

َ
َحل فيم��ا  يَص��ُدُق  بأنَّ��ُه 

��ْه. 738
َ
��َوَث يف املقذوف

َّ
الل بِ��ُت 

ْ
إن ل��م تَُك��ْن صادق��ًة عفيَفْهوتُث

وْهَ ِم��ن اتلَّكذي��ِب م��ا بَرَّأتَْهوإن َرَم الرَُّج��ُل في��ِه امرأتَ��ْه. 739
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طاَعَنه��ا. 740 اذلي  يف  تُِق��رَّ  الَعَنه��اول��م  صاِم��ًدا  يَ��زاُل  وال 

اذلي. 741 ب��اهلل  يَش��هُد  ��ْم يُأَخِذحيئن��ٍذ 
َ
يأخ��ُذ للمظل��وِم م��ا ل

��ْد َصَدْق. 742
َ
أرب��َع أنَّ��ُه عليه��ا ق

ْ
اس��َتَحّق إِن  ْعَنُت��ُه 

َ
ل وخامًس��ا 

��ُه تَفع��ُل واحُلْب��ََّ وَمْن. 743
َ
َع��ْنومثل

َ
��ْد ل

َ
��ا ق تُْرِض��ُع فال��ودُل ِممَّ

ويُنَْس��ُب. 744 أب��ًدا  يُوِْج��ُبفُيْن��َ� عن��ُه  في��ِه  ْمُ  وال��رَّ ��ِه  ألمِّ

745 .
ْ

ُمَالِ��ْفىلع اذلي َرم��اهُ َح��دَّ الَقاِذف َج��ىَن  فيم��ا  ألنَّ��ُه 

لألبَ��ْدولي��َس َث��مَّ رَجَعٌة ول��و َجَحْد. 746 َح��راٌم  َف��ْ�َ  ��اهلُ 
َ
ق م��ا 

ة.. 6-باب العدِّ

الفصل األول: أنواع العدة..

النََّس��ِباكنْت ِمن املشهورِ عند الَعَرِب. 747 َجاِهلِيِّنَي حلفِظ  ِم��ن 

الِكَت��اِب والُس��َ�ْواكدَت ان ُت��ْتََك ح�َّ جاَء َمْن. 748 رََّه��ا ِم��ن 
َ
أق

��اِق. 749 ةُ الطَّ اإلط��اِقواحَلْم��ُل في��ِه ع��دَّ ىلع  هلُ  َوْضِعَه��ا  يف 
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وغرُُه��ْم ث��اُث أْش��ُهِر افَتَْضوَحائ��ٌض ثاث��ٌة ِم��ن احلَِيْض. 750

َع��ْشِ. 751 َم��ْع  أرَب��ٌع  ��ِروللوف��اةِ 
ْ
ك وحام��ٌل في��ِه م��َ� يف اذلِّ

اآلج��اِل. 752 ألبع��ِد  ب��ل  أق��واِلوقي��َل  يف  ��ُف 
ْ
واخلُل ال  وقي��َل 

��واُب-وفي��ِه ق��ْد تن��ازَع األصحاُب. 753  َث��مَّ اس��َتَقرَّ -َوُه��َو الَصّ

ْه. 754 الِع��دَّ انته��اُء  وضَعه��ا  ْهب��أنَّ  الُم��دَّ تَُك��ْن قص��رةً يف  وإن 

��ْم يُْدَخ��ِل. 755
َ
ٌة إذا ل اجَع��ِلولي��َس ِع��دَّ ُهَن��ا  ٍة  كُح��رَّ وأَم��ًة 

الَوف��اةِ. 756 ةِ  ُمْعَت��دَّ ىلع  الُمَزيَِّن��اِتُث��مَّ  تَ��رُك  َتًُّم��ا 
َ

حت

ُث يف ابليِت اذلي جاَء اخَلَ�ْ. 757
ْ
في��ِه ول��و ل��م يَ��ُك ل��ذي َغَ�ْوالُمك

ُدَم��اويف ديللَِه��ا ِم��ن األلف��اِظ ما. 758
َ
ق ��ْن  ِممَّ احُلَف��اُظ  ��ُه 

َّ
أعل

759 .
ْ
ِ��ّد

ُ
حت أن  للنَِّس��اءِ  حَي��ل  أَح��ْدوال  أيِّ  ىلع  ثاث��ٍة  ف��وَق 

األرح��اِمِس��َوى اذلي َم��رَّ ِم��ن الكاِم. 760 يف  ُيْنَظ��ُر  ألنَّ��ُه 
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الفصل الثاين: استبراء األمة المسبية والمشتراة

الَمس��بَِيّْه. 761 وك��ذا  ��ويَّْهوالُمش��َتاةُ  السَّ ىلع  حيض��ًة  تُس��تَ�ا 

ُعومثلها َم��ن حيُضَه��ا ُمنَقِطُع. 762 ْط��ٍع َش��أُنَها ال يُْشَ
َ
 ف��دوَن ق

َغِر. 763 ��ِر وذاِت الصِّ
ْ
والُمْش��َتِيوليَس يف ابلِك بَائِِعه��ا  ىلع  يشٌء 

7-باب النفقة..

��ارُع ِمن��ُه انلَّفَقْه. 764 َق��ْهوأوجَب الشَّ
َّ
ِم��ن غ��رِ حتدي��ٍد وللُمَطل

ُر. 765
َ
ُف فيه��ا يُْذك

ْ
أْظَه��ُرال بائًن��ا واخلُل فيه��ا  األق��واِل  ُل  وأوَّ

الَوف��اةِ. 766 ةِ  ِع��دَّ يف  ال��ي  إن ل��م يَكون��ا من��ُه حاماِتوال 

 وم��ا يف احَلاِل. 767
ُ

َه��ا الُعْرف م��اُن ِم��ن أح��واِلوَحدُّ وم��ا ب��ِه الزَّ

ِف يف ابل��وادْي واحلواِضِِمن َجْدٍب أو ِمن َخْصٍب أو ِمن آخِر. 768
ْ
اكخلُل

��يخاِن. 769 الشَّ يف أخ��ذ ِهْن��ٍد ِمن أيب س��فياِنويف اذلي أخرَج��ُه 

��ا َيُِب. 770 واْضَطَرب��واأطل��َق م��ا تأخ��ُذ ِممَّ روا  ��دَّ
َ
ق والفقه��اُء 



منظومة مفتاح فقه السنة

77

771 .ِ
َ

لل��َودل إيابُ��ُه  ��ُه 
ُ
ل��وادِلومثل وودٍل  وادٍل  ِم��ن 

َعظي��ُم. 772 أمرُه��ْم  الرَّحي��ُمفال��وادلاِن  أوَجَب��ُه  وبِرُُّه��ْم 

��ْه. 773
َ
لِيل

َ
ق طاَع��ٍة  َم��ْع  اجلليل��ْهفِ�ُُّه��ْم  للمن��ازِل  يَرَف��ُع 

ْ ِمن س��ننِي. 774 مِّ
ُ
ِم��ن ُبْعِدَها ما َج��فَّ َدْمُع عي�وُم��ْذ فق��دُت أ

َرْه. 775 دَّ
َ
ُع يف َم��ا ق ْ دفنُت نَف��ي معه��ا يف الَمقَ�َْهولو أج��اَز الشَّ

َت��ْتَى. 776 عليه��ا  اهللِ  األْج��رافرمح��ُة  إيلَّ  اهلُل  وأعظ��َم 

777 .ْ ُْنِف��ِق الَس��يُِّد يف م��ا اكَن هلَ ْهويلْ
َ
ِ��ْب ىلع الَقريِب بل ِصل

َ
ولم ت

ِ��ُبوَمْن علي��ِه انلَّفق��اُت أوجبوا. 778
َ

ت ىَن 
ْ
وُس��ك هلُ  فكس��وٌة 

9-باب الرضاع..

ويف. 779 باخَلْم��ِس  يَثُب��ُت  ِفوإنم��ا 
َ
ل ا َشذَّ عنَد السَّ َمْن َعدَّ َعْشً

ْه. 780
َ
ك َيْتُ الرَّضيُع ح���  ��ْهيَأخ��ُذهُ 

َ
أدَرك ويشٍء  اَعرٍِض  لغ��رِ 

��َبِ. 781
َّ
الل بوج��وِد  ايلق��نِي  :َم��َع  وغ��َر َمفُط��وٍم كما يف الُس��َ�ِ
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ري��َم م��ا ُح��رَِّم فيِه النََّس��ُب"م��ا َفَتَق األمعا" وه��ذا يُوِجُب. 782
َ

حت

ل��م حُيَْك إال عنده��ا أو قد َنَفواوقوُل َم��ن تُرِض��ُع مقبوٌل ولو. 783

ُف اشَتَهْروجاَز إرض��اُع الكب��رِ للنََّظْر. 784
ْ
إن اكَن للحاجِة واخلُل

واهْل ُخصَّ يف سالٍم او منسوٌخ أو. 785
َ
ًقا جاَز َحك

َ
ْد َخالفْت أو ُمْطل

َ
ق

10-باب الحضانة..

786 .
ْ

��ْم تََزل
َ
��ُه األول ب��ِه م��ا ل رَُج��ْلوأمُّ يَتوَّْجَه��ا  ل��م  لوحده��ا 

نِ��َزاِع. 787 ب��ا  انلَّ��اُس  باإلمج��اِعواتَّف��ق  أَح��قُّ  بأنَّه��ا 

زِِم. 788
ْ
��ْم يُل

َ
رَِح��ِمويف انلِّ��اَكِح بعُضُه��ْم ل ِم��ن  إذا  ه��ا  حقِّ ب��تِك 

َ� يف بنِت محزَة األَس��ْد. 789
َ
الُمعَتَمْدكما ق َوْه��َو  للخال��ِة  تكوُن 

للرَّاِج��ِح. 790 ��ٌص  ُمَصِّ ِ�"كأنَّ��ُه 
َ
ِمن لفظة انلَِّيِّ "م��ا لم تَنك

ل��ألِب. 791 ُث��َمّ  اخَلال��ُة  ُه ع��ن انلَّيوبعده��ا  ول��م يَ��رِد م��ا َخصَّ

َس��َبْق. 792 مم��ا  ُه  اس��َتَحقَّ وإنم��ا 
ْ

ن اسَتَحّق ِممَّ فاألقَرب فاألقَرب 
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ي��َراهُ. 793 َم��ْن  احلاك��ُم   ُ س��واهُيع��نيِّ ِم��ن  للصغ��رِ  أصل��َح 

أبي��ِهوبال��ٌغ خَيت��اُر م��ن يكفي��ِه. 794 أو  يَْذَه��ُب  ��ِه  أمِّ َم��ْع 

��ا ُذكَِرا. 795 نفُع��ُه هلُ يك��وُن أظَه��َراف��إْن خا اجلمي��ُع ممَّ َم��ن 

10-)كتاب البيوع(

مة.. 1-أنواع البيوع الُمَحرَّ

796 .ْ هلَ ايض  ال��تَّ ُمَ��رََّد  ��ْهواعت���وا 
َ
بِل

َ
إيابُ��ُه للبي��ِع َم��ْع َم��ْن ق

��اِدٌر أن يَنِطَق��ا. 797
َ
ًطا لفُظُه ب��ل أْطلَِقاول��و يُِش��ُر ق فلي��َس َشْ

َنِم. 798 ِع بيُع الصَّ ْ يِد ِم��ن الُمَحرَِّموعندنا يف ال��شَّ واللك��ِب ال الصَّ

��نَّْوَرا. 799 والسِّ اخل�ي��َر  واخلم��وَراوَح��رِِّم  َم��اءِ  ادلِّ وَثَم��َن 

ْحٍل -إن بشٍط اقَتَْن-. 800
َ
الُس��َ�ْوعْسَب ف يف  ِم��ذيُّ  ْ التِّ رواهُ  مل��ا 

الَغ��َررِ. 801 ومجي��َع  م��اٍء  األك��َرِوفْض��َل  عن��َد  ُح��رَِّم  م��ا  ولكَّ 

املش��هوُر. 802 َوُه��َو  مَحْ��ٍل  اجُلْمه��وُرومْح��َل  َنَط��َق  به��ذا  كم��ا   
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َم��ْه. 803 ُمَرَّ مموع��ٌة  واملعاَوَم��ْهوههن��ا  واملجه��وِل  اكنلَّْب��ِذ 

ُفُهْم َجَرا. 804
ْ
ْم��ِس وُخل

َ
لشِطِه الَفاس��ِد أو لي��س يَُرىوالَزبِن والل

يَغ��ِة والُمخاَضَْه. 805 ��َجرَْهأو ع��دِم الصِّ أي بيُعَها خ�اَء فوَق الشَّ

الَع��ْرِض. 806 نلي��ِل  بدوه��ا  ل��ألْرِضقب��َل  الِك��را  حُيَاقِ��َل:  وأن 

باملكي��ِل. 807 وقي��َل  يبت��اُع َزْراًع س��ابَق اتلَّحصي��ِلحبنَط��ٍة 

َبْهوحرِِّم الُعرُبوَن -إن اكَن ِهَبْه-. 808 وهك��ذا العص��ُر إن م��ا َشِ

العم��وِم. 809 يف  للُخُم��ورِ  باملع��دوِمواكَن  الَمع��دوَم  وَح��رِِّم 

َماوما اش��َتاهُ قب��َل قبِض��ِه وما. 810
َ
يس��تث� من��ُه حاجًة ل��م تُعل

باس��تيقاِن. 811 ��ُم 
َ
ُيْعل م��ا  ��ااعِنوج��اَز  صَّ ب��ِه  َيْ��ِر  ل��م  وُطْع��َم 

للَمح��ارِم. 812 تفري��َق  وال  قائِ��ِمقي��َل  غ��ُر  االتِّف��اِق  وَنْق��ُل 

ل��ألوالِد. 813 َه��اِت  االمَّ بل��اِدكبي��ِع  ح��اِضٌ  يبي��َع  وأن 

814 .
ْ

��ُه ابليُع ىلع ابلي��ِع ُوِصْفوُح��رَِّم اتلناج��ُش اذلي ُعرِف
ُ
ومثل
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ًقا- وقيل ال. 815
َ
��د َعَدالواالحت��اكُر -ُمْطل

َ
عاِم َمن ق فَخ��صَّ بالطَّ

َق��ِب. 816
َ
ل ِم��ن  ��ُه 

ُ
َديلل  

ْ
إذ ِبوُردَّ 

َّ
ك ��يقِّ الرُّ

َ
وق��د نُهيَنا ع��ن تَل

وفي��ِه. 817 ٌف 
َ
َس��ل حَيِ��لُّ  يُمْضيِ��ِهوال  ف��ا  اكَن  ف��إن  بَي��ٌع 

َشط��اِن. 818 وهلُ  ببي��ٍع  أو ِضْم��َن ه��ذا ابلي��ِع بيعت��اِنوال 

819 .ْ ُهورب��ح يشء لي��َس ضامًن��ا هلَ
َ
ل ��ْم يَُك��ْن َحصَّ

َ
وبي��ُع يشٍء ل

الَمنق��وِل. 820 يف  َز  َج��وَّ بالفض��ويلواحَلَن��ِي   
ُ

ُيْع��َرف اذلي  بي��َع 

821 .ُ ُهورب��ح يشء لي��َس ضامًن��ا هلَ
َ
ل ��ْم يَُك��ْن َحصَّ

َ
وبي��ُع يشٍء ل

كم��ا رووهُ ِم��ن عم��وِم اخَل��َ�ِما لم يكونا افَتَقا يف األش��هِر. 822

األحن��اِف. 823 َم��َع  خ��اِفواملالكيُّ��وَن  ب��ا  خي��اَرهُ  نف��وا 

ِف إن وجب��ْت صفق��ُة بيع��ِه ويف. 824
َ
��ل ٌف لقوِل السَّ

ْ
كامه��م ُخل

َبا.. 2-باب الرِّ

الكبائِ��ِرواتََّف��َق انلَّ��اُس ِم��ن األكابِ��ِر. 825 مجل��ِة  ِم��ن  بأنَّ��ُه 
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ِْط يف. 826 قوِل "وإن تُبُْتْم" كما يف الُمْصَحِفويُسَتفاُد ِمن ُحصوِل الشَّ

��ِمج��واُز أخ��ِذ م��اهِلِ َم��ْع َع��َدِم. 827
ُّ
تأث ب��ا  ِمْن��ُه  توَبتِ��ِه 

اتلَّ��واِب. 828 لربِّ��ِه  َيُت��ْب  الُم��َرايبوإن  ِم��ن  ب��َح  الرِّ َيأُخ��ِذ 
ْ
ل
َ
ف

َب��ا يف الَفْضِل والنَّس��اءِ. 829 وانلَّ��صُّ يف احلدي��ِث يف أش��ياءُِثمَّ الرِّ

وُب��رِّ. 830 ��ٍة  وفضَّ َذه��ٍب  ��عرِ مث��ِل اتلَّْم��ِريف  والِمل��ِح والشَّ

بَِي��ْد. 831 يَ��ًدا  مثله��ا  إال  ��ُرُم 
َ

وابليَه��يِقُّ زاَد -وه��و ُمعَتم��ْد-حت

َح��ُق فيه��ا َوْهَو نَصٌّ َحَس��ُنولُكُّ م��ا يَُك��اُل أو م��ا يُوَزُن". 832
ْ
يُل

خيُالُِفونَ��ْهقْد واف��َق اجُلْمهوَر م��ا يفتونَْه. 833 اهِريُّ��وَن  والظَّ

األع��اِم. 834 األم��ُر يف  ��اِموهك��ذا  السَّ ُس��ُبِل  يف  خَيَت��اُرهُ 

ت��اِن. 835
َّ
عل ابل��اِب  يف  الِم��ياِنوعنَدُه��ْم  وىلع  املكي��ِل  ىلع 

َح��ِد األجناِسوال َرب��ا عن��د مجي��ِع انلَّ��اِس. 836
َ
عند اخت��اِف أ

بَِي��ْد. 837 يَ��ًدا   ُ
َ

هل بيُع��ُه  واكَن 
ْ
د ُيَعّد

َ
وصاح��ُب الَفتِح يق��ول ق
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حيُح والَمغشوُش. 838 َهِب الصَّ واملْنق��وُشيف اذَلّ وال��رَّديُء  واتلِ��ْ�ُ 

ويف غي��اِب العل��ِم بالتَّس��اويقلُت: باالمج��اِع َحَك انلَّواوي. 839

د َصِحَبْه. 840
َ
َو ق

ْ
أوَجَب��ْهيف بَيِع ِجنْسنِي َول الكث��ُر  فاملن��َع  س��واهُ 

ْم ُيَقْس-وال يبيُع الرَّْط��َب باذلي يَبَْس. 841
َ
سوى الَعرايَا -وعليها ل

ْح��َم باحَلي��واِن. 842
َّ
وج��اَز يف احلي��واِن عن��ُه اثناِنأو أن يبي��َع الل

اخَل��َ�ْ. 843 ِعيَن��ٌة ويف  ْد أخذُتْم َمْع��ُه أذناَب ابَلَقْر"وال ي��وُز 
َ
"وق

��د يَْزَرُع. 844
َ
أنَف��ُع-وَريِض ال��رَّايض بما ق -َوْه��َو  اجله��اُد  وتُ��رَِك 

َ��ا. 845
َّ

ُذنل علين��ا  ربَُّن��ا  َط 
َّ
ِدينَِن��اَس��ل ألم��ورِ  نع��وَد  ح��� 

3-باب الخيارات..

846 .ُ ��ُهأوِجب ىلع َمن باَع ذا عيٍب هلَ
َ
بِل

َ
ق لُمش��َتٍ  تبييَن��ُه 

اثلَّ��اين. 847 عن��َد  فاخلَِي��اُر   
ِّ

م��اِنوإال بالضَّ اخَل��راُج  ��ُه 
ُ
ومثل

وَمْنَفَع��ْه. 848  
ً

َدَخ��ا ُيَع��دُّ  َعْهَوْه��َو  ِم- ِمن بَاِب السَّ
ْ
-يف قوِل أْهِل الِعل
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الُمش��َتي. 849 َحقُّ  بالَغ��َررِ  األك��رِوالَردُّ  بق��وِل  اةُ  الُم��َ�َّ ِمْن��ُه 

َتْم��ِر. 850 وص��اَع  هلُ  َه��ا  ��ِريَُردُّ
ْ
انلُك ِضْم��َن  ُيَع��دُّ  َه��ا 

ُ
وفعل

يَُص��اُر. 851 هلُ  تراضي��ا  م��ا  اخلَِي��اُرأو  يَثُب��ُت  اخلِ��داِع  ويف 

ْب. 852
َ
ْوِق ِعْنَدَما َجل ��ْبأو باَع قبَل السَّ

َ
َطل إذا  هلُ  ال��رََّدّ  وأثب��ِت 

ْد ُحِظَرا. 853
َ
َه��ا يف ابليِع م��ا ق

ُ
��ْم يَ��رَهُ مما اش��َتَىومثل

َ
ومن��ُه م��ا ل

الَغ��َرْرواغبلً��ا قد يس��َتِدلُّ َم��ن َغَ�ْ. 854 بأحادي��ث  اخلي��ارِ  ىلع 

ش��اَء ىلع اخلَِي��ارِ ردُّ م��ا َخ��َذاولذي اْش��َتَى ِم��ن احَلقِّ إذا. 855

َ يف اتلَّن��اُزِعوالَقوُل يف الَمشهورِ قوُل ابَلائِع. 856 واثلَّ��اين ق��د ُخ��رِّ

َلم.. 4-باب السَّ

َما. 857
ِّ
يف مل��ِس الَعْقِد ىلع م��ا ُعلَِمانوٌع ِم��ن ابلي��وِع أن يَُس��ل

امل��اِل. 858 رأَس  مؤجل��نَي  تَ��ايلغ��َر  ي��ٌد 
َ
ق الَمعل��وِم  لألج��ِل 

وامل��ياِن. 859 ي��ِل 
َ
بالك اكفي��اِنوعلُم��ُه  االخت��اِف  ��ِع 

ْ
لَِرف
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فيِه��ا ديل��ٌل فس��قوَطُه اعَتِق��ْدوما س��واها ِمن شوٍط لم يَرِْد. 860

ْه. 861
َ
َفْهمث��َل املاكِن أوجب��وا أن يَعرِف واجِلنِْس يف انلَّوِع كذاَك يف الصِّ

الُمْعَظ��ِموالَمْن��ُع أن يأخَذ إال ما ُس���. 862 وِعْن��َد  م��اهِلِ  رأَس  أو 

َوَه��ْن. 863 ��ُه  نَصَّ ألنَّ  ��َ�ْج��وازَهُ  ارقطْ� يف السُّ قلُت: رواهُ ادلَّ

اتلَّ��َ�ُِّف. 864 ��ِفوقي��َل: غ��ُر جائِز  ُ وَضعِّ
َ

ْبِض��ِه هل
َ
ِم��ن قب��ِل ق

5-باب الَقرض..

الُمفَتَِض. 865 الُمق��َتِِضوجعلوا ِم��ن مجل��ِة  ىلع  مثلِ��ِه  إرج��اَع 

عْن��ُهوج��اَز أن يُرِْج��َع َخ��رًا ِمْن��ُه. 866 َص��حَّ  أفض��َل  أو  أك��َر 

َغ��َرِض. 867 ��طُّ أليِّ 
َ
ق َيُ��ْز  ��ْم 

ُ
أن يَرِْجَع الَقْرُض بَنْفِع الُمْقرِِضَول

ِرَب��ا. 868
َ
��ْرٍض َج��رَّ نَفًع��ا ف

َ
وََجَب��اإذ لُكُّ ق العم��وِم  دلى  ��ُه 

ُ
وتَْرك

ْفَعة.. 6-باب الشُّ

 إن اكَن ونَفَيه��ا حكواواالش��ِتَاُك َس��بٌب فيه��ا ول��و. 869
ً

منق��وال
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870 .ْ َع��ْت قِْس��َمُتَها واجَلاُر هلَ
َ
��ْهإن َوق

َ
َنَقل ��د 

َ
ق كم��ا  به��ذه  َح��ٌق 

��افيع وغ��ره يف َمذَهبِ��ْه. 871 بس��بَبِْهوالشَّ  ُ
َ

هل َح��قَّ  ال  يق��وُل 

أْن. 872 قب��َل  يبي��َع  أن  حَي��ل  وباثلََّم��ْنوال  ببيِع��ِه  يؤِذنَ��ُه 

اءِ. 873 بال��شَّ انلَّ��اِس  أَح��قُّ  للبق��اءَِفْه��َو  َيَن��ُح  يَُك��ْن  ل��م  إن 

باألبط��اِل. 874 الَق��وُل  يَِص��حُّ  للِعَق��اِلوال  اكحَل��لِّ  وصِفَه��ا  يف 

7-باب اإلجارة..

ْلوأصله��ا اجَل��واُز يف لُكِّ َعَم��ْل. 875
َ
��ْم يَُكْن ممنواًع او فيِه َخل

َ
ما ل

��ِم. 876
َ
الُمَحتَّ��ِموأْج��َرةُ األج��رِ إن ل��م ُتْعل ِم��ن  ملْثلِ��ِه  فَم��ا 

��اِم. 877 الَقسَّ ��اِمواختلف��وا يف أج��رةِ  احَلجَّ ْج��َرةِ 
ُ
وأ َه��ا  َحدُّ م��ا 

أعط��اهُ. 878 املصط���  أن  إي��اهُوَص��حَّ  حتجيِم��ِه  ىلع  ش��يًئا 

879 .
احلِ��لِّ يف  يأخ��ُذهُ  م��ا  وانلَّْ�ُ عن أجرةِ َعْسِب الَفْحِلفقي��َل 

��د َطَحَنا. 880
َ
نَاوهك��ذا قفُي َم��ن ق ومه��ُر َب��ْيٍ أْعِطي��ْت ىلع الزِّ
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األذاِن. 881 يف  األج��رةُ  الق��رآِنومثله��ا  تِ��اَوةِ  يف  وج��اَز 

واملاتِ��ُن. 882 تعليِم��ِه  ىلع   
َّ

ُإال يُبَ��نيِّ ��َفا  الشِّ ىلع  ��ِه  َخطِّ يف 

��ْه. 883
َّ
الِمل ْفي��ِه ج��واَز أخ��ِذهِ يف  ِدهلَّ

َ
واأل انلُُّص��وَص  جلمِع��ِه 

ْه. 884 ُم��دَّ ع��نٍي  ك��راُء  ْهومثله��ا  ُمَع��دَّ بِأْج��َرٍة  معلوم��ًة 

ماُن يَنَدرِْجوِمْنُه االرُض ال بَِشْطِر ما َخَرْج. 885 وعند االفس��اِد الضَّ

8-باب اإلحياء واإلقطاع..

��طُّ ِم��ن ابليداءَِم��ن َس��َبَق انلَّ��اَس إىل إحياءِ. 886
َ
��ْم َتُق��ْم ق

َ
م��ا ل

وانلُّعم��اُن. 887 هلُ  ��اًك 
ْ
ِمل طاُنتَص��ُر 

ْ
��ل السُّ ي��أذُن  يقول: ح��نَي 

وخالف��اهُ. 888  ُ
َ

هل ًق��ا 
َ
ُمْطل صاحب��اهُال  الِفْق��ِ�ِّ  رأي��ه  يف 

َم��ْنوج��اَز لإلم��اِم أن ُيْقِط��َع َمْن. 889 هلُ ب��ِه مصلح��ٌة َم��َدى الزَّ

الُمْصَط�كوائ��ِل ب��ِن ُحْج��ٍر اذلي َوف. 890 حب�م��وَت  َطَع��ُه 
ْ
أق
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9-باب الشركة..

أش��ياءِ. 891 ىلع  انلَّ��اُس  وم��اءِيَْش��َتُِك  كألٍ  يف  مجيُعُه��ْم 

ْع. 892
َ
َوق ِْصيًصا  فُيمَتَن��ْعوانلَّارِ واإلمجاُع تَ ٍة  جِبَ��رَّ إن  امل��اءِ  يف 

تَش��اَجروا. 893 إذا  وَن  ينح��دُروالُمْس��َتِحقُّ بع��دهُ  ُث��مَّ  ف��األىلع 

ْه. 894
ُ
��ْهلِم��ْن يليِه واجل��واُز يُمِس��ك

ُ
يَُتك ه��ذا  وَبْع��َد  لكعبِ��ِه 

��َجْروال َي��وُز َمْنُع فض��ِل ما َظَهْر. 895 يلمَن��َع ال��كأل منه��ا والشَّ

مواضَع��ا. 896 َح��َم  إن  م��ا ش��اَءها حلاج��ِة اذلي َرعولإلم��اِم 

انلُُّق��وِد. 897 يف  االش��ِتَاُك  الَمعُه��وِدوج��اَز  ىلع  ْب��ُح  الرِّ ويُْقَس��ُم 

علي��ِه. 898 تَراِضَي��ا  اذلي  في��ِهىلع  الُمَضارب��اِت  زِ 
وج��وِّ

��ْم يَُكْن فيها ِم��ن احلراِم. 899
َ
ِِ إىل الَماِمما ل أو َشُط ق��د ُيْف��

ماُن. 900 يَُص��اُنف��إن يَُكْن َخال��َف فالضَّ َط��ُه  َشَ لَِم��ْن  َح��ٌق 

ريِق. 901 ُه يف اتلَّحقيِقأو ق��د تَش��اجروا ىلع الطَّ
ْ
يف عرِض��ِه فاجَعل
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ْر. 902 َضَ وال   ُ
َ

هل ُرٍع 
ْ
أذ َخَط��ْرس��بعَة  أو  ي��ِك  للشَّ ِضاَر  وال 

َب��ْه. 903
َ
الُمعاق يف  لإلم��اِم   ج��اٍر َضَّ فيه��ا َصاِحَب��ْهوج��اَز 

ِّ
ل���

ارِ. 904 ادلَّ بي��ُع  عن��ُه  ُيَق��رَّ  ��ُع م��ا فيها ِمَن األش��َجارِب��أن 
ْ
ل
َ
أو ق

هن.. 10-باب الرَّ

باالتِّف��اِق. 905 جائ��ٌز  اإلط��اِقالرَّْه��ُن  ىلع  االوق��اِت  لكِّ  يف 

الغال��ِب في��ِه اعت�َْهوم��ا بتخصي��ٍص هلُ يف ابَلَق��رَْه. 906 فَمخ��رُج 

��َفِر. 907 بالسَّ خُيَ��صَّ عندُهْم  ��ْم 
َ
ل
َ
اه��ِرف الظَّ أه��ُل  ��ُه علي��ِه  وَخصَّ

وقي��َل ب��ْل لي��َس ِمن امل��أذوِنويلنتف��ع م��ا ش��اَء بالَمرهوِن. 908

��ْه. 909 األئمَّ أك��ُر  ه��ذا  ��ْهواخت��اَر  وذمَّ ��ُه 
َ
أْبَطل وبعُضُه��ْم 

الَفس��اِد. 910 َظاِه��ُر  ه��ذا  ��اِدوق��اَل  وانلُّقَّ ث��نَي  الُمَحدِّ عن��د 

َيْغلِ��ُق باملره��وِن مهم��ا َحَصاويف َحديِث الُمْصَطَ� يف الرَّْهِن ال. 911
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11-باب الوديعة والعاريَّة..

��ااعِت. 912 ��اِتُتَع��دُّ ِم��ن ماس��ِن الطَّ والصِّ الِهب��اِت  وأفض��ِل 

َع��َرْض. 913 إذا  إباح��ٌة  َنْف��ٌع لَِم��ْن حَيتاُجُه ب��ا ِعَوْضألنه��ا 

األمانَ��ْه. 914 تَأِديَ��َة  اخليانَ��ْهوأوجب��وا  ال  اس��َتأمَن  اذلي  إىل 

َضَم��اِن. 915 ب��ا  هل��ا  جِبَ��اِنيُرِجُعه��ا  يَُك��ْن  ل��م  إن  تلال��ٍف 

وقْع. 916 ��د 
َ
ق والُمس��َتعُر   والكثُر م��ا َمَنْعُمَف��رٍِّط 

ٌ
في��ِه ِخ��اف

باإلت��اِف. 917 وقي��َل  أو ع��ن خيان��ٍة ع��ن األحناِفضمانَ��ُه 

للماع��وِن. 918 الَمْن��ُع  ي��وُز  ُحوِنوال  قي��َل: ِم��ن الُق��دورِ والصُّ

اكةِ. 919 لل��زَّ الَمْن��َع  تع���  تفس��راِتوقي��َل:   َ َّ���
َ
ف وبعُضُه��ْم 

امل��وايش. 920 ��َب 
َ
ْل حتُ أن  َه��ا 

ُ
َه��ا الَفْح��ُل ومَحْ��ُل املايشومثل

ُ
وَطْرق

12-باب الَغْصب..

ِم. 921
ُّ
املس��لِموالَغْصُب ق��د ُعدَّ ِم��ن اتلَّأث حِلَ��قِّ  واِج��ٌب  وال��رَّدُّ 
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في��ِه. 922 حَيِ��لُّ  وال  علي��ِهوم��اهِلِ  نفِس��ِه  بطي��ِب  إال 

م��اكِن. 923 يف  يَ��زرُع  َم��ن  احلِْرَم��اِنولكُّ  ِم��ن  أج��رُهُ  س��واهُ 

ا. 924 َ ِّ���
ُ
وف أنفَق��ُه  اذلي  ْرِع ولي��َس ظاِه��َراإال  بقيَِّم��ِة ال��زَّ

يف. 925 االنتف��اِع  لكُّ  حَيِ��لُّ  َمْغصوِب اغصٍب وُحْكُم الُمْتلِِفوال 

��ُه وم��ا يف قيمتِ��ْه. 926
َ
كم��ا بْقصع��ِة انلِّ��ي وزوَجتِ��ْهَعلي��ِه ِمثل

13-باب العتق..

غيُب يف اإلعتاِق. 927 اإلط��اِققد َثَب��ت التَّ ىلع  اجَل��مِّ  لفضلِ��ِه 

م��ا تكوُن. 928 الرِّق��اِب  العي��وُنوأفض��ُل  رأِت  إن  أنفَس��َها 

اءِ. 929 ال��شِّ ثم��ُن  يك��وُن  واإلم��اءِوم��ا  العبي��ِد  ِم��ن  أىلع 

زِ الِعْت��َق ىلع أن خَيُْدَم��ْه. 930
َمْهوَج��وِّ

َ
ًطا فق��د جاَء عِن امِّ َس��ل َشْ

َعَت��ْقوبعُضُهْم بَوْصِف االمجاِع َنَطْق. 931 فق��د  رَِح��ٍم  ذا  ومال��ٌك 

وقد َنَ� األص��َل مجيُع ظاهرِيوقي��َل بعُضُه��ْم ىلع الُمش��َتِهِر. 932
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��د َمثَّا. 933
َ
ُب عب��ٍد أو ب��ِه ق تكف��رُهُ الِعْت��َق هلُ إن َحَص��اوَضْ

 فاحلاك��ُم ل��و م��ا َعَتَقْه. 934
ِّ

َيْعتُِق��ُه وه��ل وجوًب��ا أطلَق��ه؟وإال

انلَّووي. 935 وِي-أو مس��تحٌب وَح��اَكهُ 
َ
باالتِّف��اِق ِعْن��َدهُ -َوْه��َو ق

يٌق بَ��ِل اإلمجاُع ال. 936 َنَق��اوق��اَل ِصدِّ ِك��ْن 
َ
ول دع��واهُ  تَِص��حُّ 

ايخ ق��د وََجْب. 937 مل��ا ُيَظنُّ يف انلُُصوِص يُس��َتَحْببأنَّ��ُه ىلع ال��تَّ

938 .ْ َك اذلي يف العبِد هلَ ْ ْهَمن أعتَق الشِّ
َ
ل ُه��ْم نصيَبُهْم إن َحصَّ

َ
يَْضَمن ل

للتَّسهيِل. 939 ُه واستُْس��يِع  َحظَّ مي��ِلأو 
ْ
باتلَّك يَعتِ��َق  يك  علي��ِه 

لِس��َوى. 940 الَوالءِ  َط  َشْ ه َحَوىوأبطل��وا 
َ
َمن أعَتَق الَعْب��َد وفضل

املس��الِك. 941 يف  اتلدب��ُر  َز  املال��ِكوُج��وِّ وف��اةِ  عن��د  وِعْتُق��ُه 

��افيعوإن يك��ن يف حاج��ٍة فلَيبِِع. 942 الشَّ مدبَّ��ًرا فج��اَز عن��د 

َبْه. 943 وج��اَز يف اململ��وِك أن يُكاتَِب��ْهوم��ن ن��� فالش��افيع تعقَّ

��اهُ. 944
َّ
وف إن  م��اٍل  وف��اءِ  أعي��اهُىلع  إذا  ��ْدُرهُ 

َ
وق َيْعتِ��ْق 
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أَم��ْه. 945 هلُ  ْت 
َ

َودل ��د 
َ
ق َم��ْهورَُج��ٌل  َحَرّ ��ْد 

َ
ق أكَرُُه��ْم  َفَبْيُعَه��ا 

َط��َرا. 946 إذا  بموت��ِه  َاوِعْتُقَه��ا  خ��رَّ ق��د  ش��أنِِه  يف  أنَّ��ه  أو 

14-باب الوقف..

اتلَّ���ُّاَعِت. 947 ِضْم��ِن  ِم��ن  ولم يَُكْن ِمن س��الِف األوقاِتُيَع��دُّ 

ملصلَحْه. 948 َشَع��ُه  دق��اِت راجَح��ْهفالُمْصَط���  ظاه��رٍة يف الصَّ

يل��ِلحتبيُس��ُه األصَل مع التَّس��بيِل. 949 ادلَّ يف  ��واُب  والصَّ للنَّْف��ِع 

انلََّظ��ْر. 950 يف  واحَلَن��ُيّ  ��ْرلزوُم��ُه 
َ
ُزف إال  وصحُب��ُه  أنك��رَهُ 

ُ أن َيَْع��َل تل��َك الَمنَفَع��ْه. 951
َ

ُمس��توَدَعْهوهل يََش��ا  رَب��ٍة 
ُ
ق أيِّ  يف 

املوق��وِف. 952 س��ائَر  يل  بالَمع��روِفوالُمَت��وِّ يأك��َل  أن  َي��وُز 

باجَلْم��ِعوج��اَز للواق��ِف َوْص��َل انلَّْفِع. 953 يش��اؤهُ  وَم��ْن  هلُ 

َفا. 954
َ
َف��اوأبطل��وا وقَف اذلي م��ا َوق

َ
َخل يلي��ِه  َم��ن  ل��ُ�ِّ  إال 

مس��جِد. 955 يف  مل��اهلِ  لم ينف��ِع انلَّ��اَس بِه أو مش��َهِدوواض��ٌع 
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املصال��ِح. 956 ىلع  ��ُه 
ُ
صف وَرف��ُع م��ا يُصي��ُب ِم��ن جوائِحي��وُز 

لألن��اِمكمث��ِل مايف املس��جِد احَل��َراِم. 957 الَمبع��وِث  ومس��جِد 

الُقُب��ورِ. 958 بِ��َدِع  يف  ��ُه 
ُ
الَمحُظ��ورِوجعل ِم��ن  َوْه��َو  ��ُه 

ُ
يبطل

اَعءِ اتلََمَس��ْه. 959 َطَمَس��ْهِمْث��ُل مث��اٍل ل��دلُّ رآه  إذا  ��ُه  وحقُّ

15-باب الهدايا..

أن تُنْ��َشَ األلف��ُة ب��نَي انلَّ��اِسمشوع��ٌة والَقْص��ُد التلَِماِس. 960

ْه��َدى إىل. 961
َ
َبِّ��ُب اذلي أ

ُ
ب��اَوْهَ حت َهدي��ٌة   ُ

َ
هل ْهِدي��ت 

ُ
أ َم��ن 

��ٍس ويف اثلناءِ خ��رًا بََدأْه. 962
ْ
��أْهَعك

َ
واملاكف الَقب��وُل  ُع  ويُ��ْشَ

َزْت ِم��ن ُمْس��لٍِم لاكف��ِر. 963 األكابِروُج��وِّ والَمْن��ُع دلى  ِس 
ْ
والَعك

ْد. 964
َ
ألَح��ْديُْشبُِه أن يَكوَن َمنسوًخا وق يَمي��َل  ال  ح���  َل  وِّ

ُ
أ

أبَ��َدا. 965 فيه��ا  الرُُّج��وُع  اوحَي��رُم  َ
َ

َودل ��ْد 
َ
ق لَِم��ْن  أْه��َدى  َوادٌل  ال 

الَس��ويَّْه. 966 َع��َدُم  ي��وُز  الَعطيَّ��ْه وال  يف  األبن��اءِ  لس��ائِر 
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الوج��وِب. 967 ههن��ا ىلع  هُ اجلمه��وُر يف الَمن��دوِبفالَع��ْدُل  وع��دَّ

��ْم يَُكِن. 968
َ
َه��ا يُْك��رَهُ إْن ل َذِنوردُّ

ْ
��ْم يُ��أ

َ
هن��اَك مان��ٌع كَم��ْن ل

ِع أن َيْقَب��َل اكلَوزيِر. 969 ْ واألم��رِيف ال��شَّ الَمْنِص��ِب  وَصاح��ِب 

16-باب الهبات..

َتَْضإنَّ الِهَباِت إن تَُكْن با ِعَوْض. 970
ْ
اف الَهِديَِّة  ُحْكُم  ُمَها 

ْ
فُحك

اكبلي��ِع. 971 بِِع��وٍض  تَُك��ْن  اجلمي��ِعوإن  يف  تَاب��ُع  ُمَه��ا 
ْ
فَحك

فتعني��اِن. 972  �َ��
ْ
والرُّق تبقي��اِنوالُعْم��َرى  ��َر  ُعمِّ م��ا  ة  م��دَّ

اش��َتَط. 973 أوِ  يَّ��َدهُ 
َ
ق إن  ْطفقي��َل: 

َ
ي��ُق اخَتل ا وِصدِّ ولم تَ��رِْد نَصًّ

��َف يف ذا ابلاِب. 974
َ
ح��ايبعلي��ِه م��ا َوق الصَّ ُم��دَرِج  ِم��ن  هُ  فع��دَّ

رواهُ. 975 اذلي  ُيَع��اَرُض  ع��ن انلِّ��ي بق��وِل َم��ن أفت��اهُف��ا 

��واِب ُح��رَِّم الرُُّجوُع. 976 ممن��وُعف��ي الصَّ بع��ِدهِ  ِم��ن  وأخُذَه��ا 

يََّده��ا. 977
َ
ق إن  ��َح اجلمه��وُر  بَق��ْوِل "ماِعش��َت" وم��ا أبََّده��اورجَّ
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��ْد. 978
َ
وق  ُ

َ
هل موتِ��ِه  بع��َد  َم اتلأبي��َد َوْه��َو الُمْعَتَم��ْدتَرِج��ُع  َتَق��دَّ

واِب. 979 ��ِت الِهَب��ُة باإلي��اِبما اش��ُتَِط الَقبوُل يف الصَّ بَ��ْل َصحَّ

11-)كتاب األيمان(

ِف. 980
َ
باس��ِم ووصِف َربَِّنا والُمْصَحِفتَنَعِق��ُد ايَلم��نُي ِعْن��َد احَلل

ْف��ٌظ ُموِهُم. 981
َ
ُْرُمَوْه��َو دلى الكثرِ ل ��وٍف حتَ

ُ
وم��ا ع��داهُ ِم��ْن ُحل

الَمنق��وِلونَقل��وا ِم��ن َحلِ��ِف الرَّس��وِل. 982 يف  َواأبي��ِه"  ��َح 
َ
ل
َ
ف
َ
"أ

د وُِجْدفقي��َل منس��وٌخ وقيَل ل��م تَرِْد. 983
َ
ا ق يف النَُّس��ِخ الِعَت��اِق ِممَّ

ُتِب. 984
ُ
َهي� َخطَّ بعِض الك األِبرأى السُّ ْف��ِظ 

َ
ل ب��ا  واهللِ"  "أفل��َح 

��ْت ِم��َن اتلَّْعظيِموقي��َل قبَل انلَّْ� يف التَّس��ليِم. 985
َ
��ْد َخل

َ
به��ا وق

يَمَن��ُع. 986 اإلهلُ  ش��اَء  إن  ُيْقَط��ُعوق��وُل  ال  ُط��ُه  وَشْ َحَنَث��ُه 

��َرايف الَعْرِف عن َحلِِفِه واش��َتَهرا. 987 فَّ
َ
وك ج��اَءهُ  خ��رًا  رأى  إن 

ق��والِن. 988 بع��ِدهِ  أو  قبلِ��ِه  جائ��زاِنِم��ن  يق��وُل  والش��افيع 
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��َزُم. 989
ْ
يُل ال  َحلِ��ٍف  يف  ��رٌَه 

ْ
يَأَث��ُموُمك ال  تركِ��ِه  وعن��د  في��ِه 

بابلُْط��اِن. 990 ��ُم 
َ
ُيْعل م��ا  م��اِنولكُّ  الزَّ م��ايَض  يف  ِذبُ��ُه 

َ
ك

ارِ. 991 َتْغِم��ُس َم��ن حَيْلُِفَه��ا يف انلَّ��ارَِف��ْ�َ الَغموُس َحلَف��ُة الُفجَّ

ا وال تَكفيَه��ا. 992 َحالفيَه��اَعظيم��ٌة ِج��دًّ تُِفي��ُد  ��ارٌة  فَّ
َ
ك

أوَجب��وا. 993 علي��ِه  ��افِِعيُّوَن  أْص��َوُبوالشَّ ل��وَن  واألوَّ ��ارةً  فَّ
َ
ك

وال. 994 ْغ��ِو 
َّ
بالل ُمَؤاَخ��ذاُت  َحَص��اوال  ��ْد 

َ
ق بِ��ِه  لَِم��ا  ��ارٌة  كَفّ

��اِن". 995 ْغ��ُو "بَِظ��نِّ الظَّ
َّ
َ الل ِّ���

ُ
��وِل: ال واهللِ" أو "َغضَباِن"وف

َ
أو "ق

َس��ِموِم��ن ُحُقوِق َمس��لٍم لُِمْس��لِِم. 996
َ
ق ِم��ن   ُ

َ
هل مل��ا  إب��راُرهُ 

اَرْه. 997 فَّ
َ
اخَت��اَرْهوق��د َحك ابلاري عن الك م��ا  ىلع  فيه��ا  ًا  ُم��رِّ

ْد َغَ�ْ. 998
َ
ْن ق ِم ِممَّ

ْ
َرُ أه��ِل الِعل

ْ
وليَس للتَّخيرِ ِعْن��َد ابِن ُعَمْرأك

12-)كتاب النَّذر(

َربَّ��ْهيَِص��حُّ إن اكَن لَِقْص��ِد الُقْرَبْه. 999 به��ذا  يَرج��و  َيْن��ُذُرهُ 



منظومة مفتاح فقه السنة

98

األوالِد. 1000 تَفرق��ِة  ع��ن  كم��ا َم��َ� وال��َوْرِث يف العباِدوالَمْن��ُع 

ُح��رَِّم اكلُقُب��ورِ. 1001 ��ْد 
َ
ق نَ��ْذُر  األم��ورِأو  س��ائِر  ِم��ن  ��وِهِ 

َ
وحن

1002 .ْ هلَ اإلهلُ  َع  َشَ م��ا  اذلي  ْهويف 
َ
ش��يًئا فلي��َس واِجًب��ا أن يعَمل

ْم ُيَطْق. 1003
َ
َع اهلُل ولك��ن ل أو َشَ

ْ
أَح��ّق  ُ

َ
هل ��ُه 

ُ
فتك لضعِف��ِه 

افيع وبعُض َمن قد َعلَِما. 1004 َم��اوالشَّ أوَج��َب فيم��ا ال يُِطيُق��ُه ادلَّ

اعم��ِرال يف الُمَباِح قل��ُت غُر ظاهِر. 1005 ب��ن  ُعْقَب��ُة  رواهُ  مل��ا 

ْت عن تأديَْهَمن لم يَُسمِّ أو يُِطْق أو َمعصَيْه. 1006
َ
ِمْثَل ايلمنِي إن َخل

وي��ويف َم��ْن نَ��َذَر َوْهَو ُم��ْشُِكفلي��َس نَ��ْذًرا واِجًب��ا ال ُيْتَُك. 1007

��ْد نََذَراِمن َبْعِد أن يُْس��لَِم مث��َل ُعَمَر. 1008
َ
��ُث لَِم��ن ق

ْ
ويَْنُف��ُذ اثلُّل

إَِذْنونَ��اِذٌر بُِقْرَب��ٍة إن م��اَت َع��ْن. 1009 ويلُّ��ُه  عن��ُه  وف��اءِهِ 
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13-)كتاب األطعمة(

1-باب المحرمات من األطعمة..

احلِ��لُّوِم��ن جوامِع ال��كاِم األْصُل. 1010 احَلي��اةِ  يف  يشٍء  لكِّ  يف 

ُم. 1011
َ
ُمَ��رَُّموم��ا بَِن��صٍّ يف الِكت��اِب ُيْعل انلَّ��ِيْ  أو  ريُم��ُه 

َ
حت

ِم��ن رمح��ِة اهللِ وِمن إحس��انِْهوَث��مَّ م��ا ُس��ِكْت ع��ن بيانِ��ْه. 1012

والَمس��فوَحا. 1013 امليت��َة  َح��رِِّم 
َ
نُُص��ٍب َمذبوَح��اف َدًم��ا وم��ا يف 

وقي��َل قد ج��اَزْت ِم��ن الكتايبأو َس��مَّ غَر الَملِ��ِك الوَّهاِب. 1014

 اب��ُن الَعرب. 1015
ً

��ْوال
َ
مسَتْحِس��ًنا ون��اِصًا للَمْذَه��ِبوقد ح��اكهُ ق

ْ��َم ِخ�ي��ٍر وال يَ��زاُل َمْن. 1016 َم��ْنوحلَ الزَّ أواخ��ِر  إىل  ��ُه 
ُ
يأكل

اآلَن. 1017 َوْه��َو  الَمِس��يُح  ب��اَنفي��َ�ُِل 
ْ
ل الصُّ ويْك��ِ�ُ   

َ
َع��ا َحٌّ 

1018 .ُ هلَ ��ُهويقُت��ُل اخلِ�ي��َر والَمع��ىن 
َ
قتل يبي��ُح   

َ
س��وف بأنَّ��ُه 

ُه��ورِ. 1019 قلُت ح��ك ه��ذا الُمَباركفوريومن��ُع أكلِ��ِه َم��َدى ادلُّ
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 أحوذي. 1020
ِّ

ِمذييف َشِْحِه الُمْهَدى لُِ� ْ ىلع أحادي��ِث كَِت��اِب التِّ

ٍي ِمْن ش��اِهِقويف ال��ي تَم��وُت ِعْن��َد َخانِِق. 1021 أو َنْط��ٍح أو تَ��َردِّ

أنَّه��ا ِم��ن َس��ُبٍع مأخ��وَذْه. 1022 ٍب بِالَعَص��ا املوقوَذْهأو  أو َبْع��َد َضْ

��َباِع. 1023 السِّ ِم��ن  ن��اٍب  ذي  باِعولُكُّ  خلُْب��ِث م��ا فيه��ا ِم��ن الطِّ

ْبَعا. 1024 ��افيعُّ الضَّ الَمْنَع��اوق��د أج��اَز الشَّ واألك��روَن  علًب��ا 
َ
وث

الطي��ورِ. 1025 يف  ��ِب 
َ
ِمْل ذي  احَلم��رِولكُّ  إنس��يََّة  م��وا  وحرَّ

الرذائ��ِلواكَن بع��ُض الَع��َرِب األوائ��ِل. 1026 ِم��ن  َم��ُه 
َ

حل َيُع��دُّ 

��يطاِن. 1027 بالشَّ ش��بيُه  وللَه��واِنألنَّ��ُه  ب��ِع  الطَّ ��ُة  وِخسَّ

الوَحش��يَّْه. 1028 وا  ج��وزُّ هديَّ��ْهوباتِّف��اٍق  انلَّ��ي  إىل  وأهدي��ْت 

1029 .ْ هلَ
َّ

اجَل��ا ذل��ك 
َ
ك َم��ْت  ْوُحرِّ واحُلْك��ُم فيها قبَل االس��تحاهلَ

تأيي��ِدواخت��اَر هذا ابُن َدقي��ِق الِعيِد. 1030 ذو  ��ْرهُ 
ُ
الك واألك��روَن 

��افيع قوالِن. 1031 وي��اينوِعْنَد َصْحِب الشَّ والرُّ الِعَراقِيُّ��ون  ق��اَل 
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للَبَغ��ويمكروه��ًة واخَتاَر هذا انلَّووي. 1032 ريَمَه��ا 
َ

حت َع��َزا  ُث��مَّ 

والَغ��َزايل. 1033 الَعزي��ِز  ��اِلوصاح��ِب  والَقفَّ الُ�ْه��اِن  وصاح��ِب 

َوَرَداواللَكُب والِهرُّ ويف الوَْحِي دلى. 1034 بوَْج��ٍه  َح��لَّ  ��ٍد  ُمَمَّ

ُمَ��رَُّمولكُّ ما اس��ُتخبَِث ِمْنُه الَمْطَعُم. 1035 ُم��ُه 
ْ
ُحك اكحَل��َشاِت 

يد.. 2-باب الصَّ

للَع��َرِب. 1036 ديدنً��ا  اكَن  ي��ُد  انلَّ��يالصَّ َشيع��ِة  يف  بِي��َح 
ُ
أ ُث��مَّ 

اِح اجَلارِح. 1037 اجَل��وارِحما ِصيَد ِمْنُه بالسِّ بأح��ِد  أو  ْم��ِح  اكلرُّ

ْه. 1038
َ
ا أرَس��ل َر اس��َم اهللِ لمَّ

َ
��ْهإن َذك

َ
ل

ُ
يأك أْن  ِحينَئ��ٍذ   ُ

َ
هل َج��اَز 

اذلَّاكةِويف ِس��َوى تل��َك ِم��ن اآلالِت. 1039 بِس��وى  ِ��لُّ 
َ

حت ف��ا 

َه��ا وم��ا َع��داهُ ما اش��َتَْطوعن��َدهُ ُمَ��رَُّد اخَل��ْزِق َفَق��ْط. 1040
ُّ
حُيِل

��ْه. 1041
َ
الَمعروف بابَلَن��اِدِق  ج��اَز 

َ
يَف��ْهف الشَّ ��نَِّة  السُّ يف  أىت  وم��ا 

ْه. 1042
َ
ِل ما ُرِم بابلُْنُدق

ْ
َقْهِمن ِمْنِع أك د َحقَّ

َ
نِي كم��ا ق َفْ�َ ِمن الطِّ
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ِب ما يكوُن بِْه. 1043
ْ
 يف رغب��اِت صاحبِْهوِمن صفاِت اللَك

ً
ُمسَتِْس��ا

اعَدتِ��ْه. 1044 يف  لزَْج��رِهِ  ُل ِم��ن طريَدتِْهُمْ�َِج��ًرا 
ُ
ولم يَُك��ْن يأك

اتلَّعلي��ِمواألك��ُل ِمنها س��بُب اتلَّحريِم. 1045 ذا  ش��ارَك  وإن  هل��ا 

م��ا. 1046 حيِ��لُّ  ف��ا  ��ٍم 
َّ
ُمَعل َماغ��ُر  ص��اداهُ من طري��دٍة ب��ل َحرِّ

 حكواوم��ا يَم��وُت ِم��ن َرِميَّ��ِة ول��و. 1047
ًّ

اث��ٍة تُ��َرى ِح��ا
َ
بع��د ث

��ْم يَُكِن. 1048
َ
��م ين��َ�ِيف غرِ م��اٍء فيِه ما ل

َ
َم��اَت بغ��رِ ذا وم��ا ل

بح.. 3-باب الذَّ

ما ال��ي يف الِعْرِق. 1049 ��ِقما أْنَه��ر ادلِّ
ْ
وقط��َع األوداَج وس��َط احَلل

بُْح ح� لو يكوُن ِمن َحَجْروُذكَِر اس��ُم اهللِ خال��ِق البََّشْ. 1050 فاذلَّ

��ْه. 1051
َ
والُمْثل تعذيَبه��ا  م��وا  ��ْهوَحرَّ

َ
للقبل توجيِهَه��ا  يف  ولي��َس   

ىلع. 1052 ه��ذهِ  قي��اِس  ويف  ��انَ��ٌص  تأمَّ مل��ن  ��ْرٌق 
َ
ف ْضِحي��ٍة 

ُ
أ

اهللِ. 1053 لغ��رِ  اذَلبْ��ُح  بْ��ُح للُس��لطاِن أو ذي اجلاهِوُح��رَِّم  واذلَّ
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 ِعْنَدُهْم يف انلَّقِل. 1054
ٌ

ف
َ

باحلِ��لِّفيِه ِخ��ا َصَّح��وا  واألك��روَن   

را. 1055 َتَع��ذَّ إذا  ْمُ  وال��رَّ ْع��ُن  بْ��ِح في��ِه اعُتِ�َاوالطَّ َذبْ��ٌح فِمْث��ُل اذلَّ

��ْدواحُلْكُم للَجننِي يف اذلي َوَرْد. 1056
َ
وق ذاكتُ��ُه  ��ِه  أمِّ ذاكةُ 

االثن��نِيَحك��وا عن ابن ثاب��ٍت يف َذيِن. 1057 يف  اذلَّاكَة  يَش��َتُِط 

��ِنوَهُهَن��ا خالَف��ُه اب��ُن احَلَس��ِن. 1058 َتَمعُّ ذا  واكَن  تلمي��ُذهُ 

اتلَّحري��ِموم��ا ِم��ن ال��َ�ِّ ىلع الُعم��وِم. 1059 ىلع  ُم��ُه 
ْ
ُحك ُيْقَط��ُع 

ميتت��نِي. 1060 اهلل  أح��ل  دم��نِيوق��د  َم��ْع  واجل��راَد  احل��وَت 

ح��اِل واجلمه��وُر. 1061 ابلح��وُرالكب��ِد والطِّ تَش��َتِمُل  م��ا  ِح��لِّ  يف 

صونَ��ْه. 1062 خيصِّ م��ا اكَن ع��ن َصْي��ٍد فيقبلونَ��ْهواحلنفيِّ��وَن 

س��واهُ. 1063 واذلي  ُمل��ًى  اكَن  رواهُأو  اذلي  ىلع  ُمَ��رٌَّم 

د َوف. 1064
َ
ن ق ثنَي ِمَمّ َفابَع��ُض الُمَحدِّ يٍم ُضعِّ

َ
وفي��ِه حَيْ��َ� ب��ُن ُس��ل

وضف��َدِعُث��مَّ ابُن إدري��َس دلي��ِه فامَنِع. 1065 عْق��َرٍب  لُكِّ  حتلي��َل 
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العم��وِم. 1066 وىلع  ��موِموس��لحفاٍة  د َح��َوْت فيها ِمن السُّ
َ
ما ق

الُمْضَط��رِّ. 1067 ودلى  ط��اِن  لل��ُ�ِّوال�َّ َميَت��ٍة  لكُّ  ِ��لُّ 
َ

حت

الِمقدارِ. 1068 انلَّ��اُس ىلع  ��ِع االْضط��رارِواختلف 
ْ
واحَل��قُّ َح���َّ َدف

يافة.. 4-باب الضِّ

ي��ُن ق��د ح��ثَّ ىلع اإلنفاِق. 1069 األخ��اِقادلِّ ��َرِم 
َ
ك ِم��ن  ألنَّ��ُه 

��حِّ واإليماِن. 1070 الشُّ ب��نَي  ��ِب َعْبٍد لي��َس باإلماكِنواجَلْمُع 
ْ
ل
َ
يف ق

ْه. 1071
َ
ل د َحصَّ

َ
��ْهوأوِجِب الِقَرى لِمْن ق

َ
نَافِل عداَه��ا  وم��ا  ثاث��ًة 

ف��ُظ مَمن��وٌع ىلع الَمش��هورِوق��د َعزا انلَ��ْدَب إىل اجلمهورِ. 1072
َّ
والل

1073 .
ْ

فلي��َس يف اتلَّغريِم للمانِع َحّق
ْ

��ِد اس��َتَحّق
َ
إال لِ��َتِْك واِج��ٍب ق

1074 .ْ ْهوال حَيِ��لُّ األك��ُل مما لي��َس هلَ
َ
ل

ُ
ِمن غ��رِ إذِن مال��ٍك أن يأك

اِن. 1075 ُب الضَّ
ْ
البُْس��َتاِنوِمْنُه يف املمنوِع َحل وثم��ُر  وحن��وِهِ 

فلُيَن��اِد. 1076 الُمْحَت��اُج  صاحَبه��ا ِمن أج��ِل بَ��ذِل الزَّاِدواْس��تُْثِ�َ 
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أك��ا. 1077 وإال  أجابَ��ُه  حَيِْم��اف��إْن  أن  ومنع��وا  بَق��َدٍر 

5-باب آداب األكل..

آكِ��ِل. 1078 لُكِّ  تَس��ِمَيُة  ُع  األفَض��ِلتُ��ْشَ يف  يُ��َرى  َه��ا  يُتِمَّ وأن 

��ماِلوج��اَز "بس��م اهلل" يف الَمق��اِل. 1079 الشِّ ال  بايلم��نِي  واألك��ُل 

َتيِه ال ِمن الَوْسِط وال. 1080
َّ
أك��اِمن حاف مم��ا  ابلعي��ِد عن��ُه  ِم��ن 

كِْل. 1081
ُ
َلَع��ِق األصاب��َع ال��ي أ نُِق��ْلويلْ به��ا وصحف��ًة مل��ا فيه��ا 

ْه. 1082
َ
ك عاِم الَ�َ ْهال تدري يف أيِّ الطَّ

َ
ما أق��رَب الاع��َق يف أن يُْدَرك

اعءِ. 1083 ادلَّ م��ع  بع��َدهُ  وق��د نَ��ى في��ِه ع��ن اتَِّك��اءِواحلم��ُد 

14-)كتاب األشربة(

واذلي. 1084 َح��راٌم  ُمس��ِكٍر  يَأُخ��ِذولكُّ  ل��م  واحَلن��ي  كث��رُهُ 

وََج��ْبباحَل��دِّ إال باذلي ِم��ن الِعَنْب. 1085 وق��د  ُمَ��رٌَّم  وغ��ره 

ُه��ْم منص��وُرعلي��ِه دوَن احَل��دِّ واجُلمه��وُر. 1086
ُ
م��وا وقول ��د َعمَّ

َ
ق
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األواين. 1087 يف  االنتب��اُذ  م��اِنوج��اَز  الزَّ ِل  أوَّ يف  م��ا  لنَْس��ِخ 

َحنت��ِم. 1088 ولكِّ  ُدبَّ��اٍء  لكِّ  ��ِت ِم��ن الُمَح��رَِّمِم��ن 
ْ
ف ��ْ�ِ بالزِّ والطَّ

انلَّق��رِ. 1089 يف  انلَّْب��ُذ  ث��رِومثله��نَّ 
َ
بِي��َح ع��ن ك

ُ
قل��ُت وق��د أ

َحنب��ِل. 1090 ب��ُن  وأمح��ُد  يَ��َزِلومال��ٌك  ��ْم 
َ
ل ًم��ا  ُمَرَّ يََرونَ��ُه 

��واءِ. 1091 السَّ ىلع  ِجنْس��نِي  اإلن��اءِوَنْب��ُذ  يف  بي��ِب  والزَّ اكتلَّم��ِر 

1092 .ْ ��ْد َمَنعوا ل�عِة اإلس��اكرِ هلَ
َ
��ْهق

َ
َفَعل َم��ْن  ىلع  ُمَ��رٌَّم  َفْه��َو 

اجُلمه��ورِ وانلَّواوي. 1093 يَُس��اويوَمذه��ُب  لُِمْس��ِكٍر  إن  حَيْ��ُرُم 

مونَ��ْهوما ع��َدا اإلس��اكَر يكرهونَْه. 1094 حُيَرِّ وال  لش��ارٍِب 

َمْت. 1095 ْ��ٍر ُحرِّ لي��ُل مخَ
َ

��ْتوهك��ذا ت
َ
ل
َّ
َل تَ بَنْفِس��ها  إذا  إال 

ْن. 1096
َ
وَم��ْنوَج��از يف انلَبي��ِذ والَعصرِ أ غليانِ��ِه  قب��ل  َب  يُ��ْشَ

م��اِم. 1097 ِم��ن  َم 
َ
يَْس��ل أن  األي��اِمأراَد  ِم��ن  ثاث��ٍة  ْب��َل 

َ
ق

اآلداِب. 1098 مجل��ِة  ِم��ن  أىت  اِبوق��د  ��ارُِب يف الشَّ أن يأُخ��َذ الَشّ
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وامنْع تنفًس��ا يك��وُن يف اإلنَاث��اَث أنْف��اٍس تَزي��ُد يف الَهَنا. 1099

َعَدا. 1100
َ
ق ��د 

َ
ق َُكْن  ��ْرهُ في��ه َوَرَدا-وبايلم��نِي ويلْ

ُ
ال واقًف��ا -فالك

َمْه. 1101 لغ��رِ ُع��ْذٍر في��ِه أو م��ا َعلَِمْهقلُت وبع��ُض العلم��اءِ َحرَّ

يَب��َدأْن. 1102 فايلم��نِي  و أفض��َل ِمنُه أو أَس��ّنْوبايلم��نِي 
َ
َح���َّ َول

ح��اِبفع��ن يمنِي الُمصَط��� أعرايب. 1103 ويف اليَس��ارِ أفض��ُل الصِّ

ىلع. 1104 يميَن��ُه  انلَّ��ي  َم  اعَت��افق��دَّ ق��ِد  ��ُه 
ُ
ْضل

َ
وف يس��اره 

��ايق. 1105 باالتِّف��اِقوآخ��ُر انلَّاِس يكون السَّ ِمن��ُه  بِ��ِه  ُشْ يف 

ابت��داءِ. 1106 يف  اهلَل  يَُس���ِّ  االنته��اءُِث��مَّ  يف  اهلَل  وحَيَم��ُد 

اتلَّ�ي��ِهوانلَّ��ْ�ُ ع��ن َشابِِه ِم��ن فيِه. 1107 كراه��ِة  ِم��ن  فقي��َل 

األئَم��ْهواختاَر َصاِحُب الُمَحََّّ احُلْرَمْه. 1108 لس��ائِر  مالًف��ا 

ْت. 1109 َْتوانلَّْف��ِخ في��ِه واذلي فيِه رَسَ ناس��ٌة قل��ُت: ول��و ما َغ��رَّ

��ْط. 1110
َ
ق فل��م حي��لَّ  مائًع��ا  فق��ْطواكَن  إزال��ٍة  َفَم��ْع  أو جاِم��ًدا 
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ٍة أو َذَهِبوَمن خَيْف ِم��ن ربِِّه لم يَشِب. 1111 َمْهَما يَُكْن ِم��ن فضَّ

َعاِم. 1112 احل��راِمأو أن يَكونا َصحَف��َة الطَّ يف  ُع��دَّ  َ��اُذ 
ِّ

واالت

منك��َ�ا. 1113 بعَض��ُه  إن��اًءا  ُج��ِ�َاإال  ��د 
َ
ق ��ٍة  بفَضّ فههن��ا 

ُهْم يف ما َعَدا. 1114
َ
زِ اس��تعمال

َوَرَداوج��وِّ م��ا  منَع��ُه  ألنَّ  ذاَك 

َهْب. 1115 ��ِق اتلََّح�ِّ إال يف اذلَّ
َ
د َذَهْبكُمْطل

َ
ورِ وانلَّ��واوي ق

ُ
ك ىلع اذلُّ

اخَلاَتَما. 1116 بِ��أنَّ  َمانلَْق��ِل االمج��اِع  ًق��ا ق��د ُحرِّ
َ
ىلع الرِّج��اِل ُمْطل

15-)كتاب اللِّباس(

الَم��ا. 1117 ُف ىلعوواج��ٌب باالتِّف��اِق يف 
ْ
أن تُس��َتَ الع��ورةُ واخلُل

للَمن��دوِب. 1118 فقي��َل  - ال الوجوِبخلوتِ��ِه  -َوْهَو اختياُر اجُلْعِيْ

1119 .ْ هلَ م��ال  ���يُّ  والَطّ ��ْهومال��ٌك 
َ
قل��ُت: وق��د أوَجَب��ُه احَلنابِل

خ��اِف-. 1120 -ىلع  ��افِعيُّون  حي��ُح لألحناِفوالشَّ والَمذه��ُب الصَّ

لذك��ورِ. 1121 احَلري��ِر  الَمحظ��ورِولبس��ُة  يف  ُتَع��دُّ  مجيُعَه��ا 
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ُف يف الَمشوِب فوَق أْرَبِع. 1122
ْ
األصابِ��ِعواخلُل ِم��ن  وَن  يَع��دُّ مم��ا 

وانلَّ��واوي. 1123 اجلمه��وُر  َز  واتلَّ��داويفج��وَّ للحاَج��ِة  وج��اَز 

ال. 1124 الرِّج��اِل  ىلع  افتاِش��ِه  نُِق��اويف  ��ٌف 
ْ
ُخل والنِّس��اءِ  َي��وُز 

��َق فيَه��ا َمْنَع��ْه. 1125
َ
َع��ْهفالرَّاف��يع أْطل

ْ
وخالف��وهُ وح��ك اب��ُن الرِّف

َع��دواعن بعِضِهْم أنَّ انلِّاَكَح يَفُس��ُد. 1126
َ
ق في��ِه  احَلري��ِر  ىلع  إذا 

 لوَن الِعْصِفِر. 1127
َ
موا الَمصبوغ وُخ��صَّ ه��ذا ِمن عم��وِم األمْحَِروَحرَّ

��وَب ُش��ْهَرٍة وم��ا خَيَْتصُّ يف. 1128
َ
يوث

ُ
ُس ق

ْ
غرِ الرِّجاِل وك��ذا الَعك

للرِّج��اِل. 1129 َه��َب  اذلَّ م��وا  اس��تعماِلوَحرَّ أوُْج��ِه  مجي��ِع  ىلع 

ْه. 1130 َبْعَض��ْهوج��اَز َوْض��ُع خاتٍم ِم��ن فِضَّ أو  خالًِص��ا  اكَن  س��واُء 

��ماِل. 1131 الشِّ وىلع  ايلم��نِي  االس��تعماِلىلع  يف  وانلَّ��ْ�ُ  َي��وُز 

والوُْس��َطى. 1132 الَس��بَّابَِة  ْصُبِع 
ُ
أ ��د أخَط��ايف 

َ
وَم��ن َيُق��ْل ُمَ��رٌَّم ق
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16-)كتاب األضحية(

الباب األول: أحكام األضحية..

باإلي��اِبَمشوعٌة ِمن باِب االستحباِب. 1133 يق��وُل  وانلَّخ��يع 

ي��ُث َوْهَو اعلٌِم ق��د اجَتَهْد. 1134
َّ
وَبع��ُض َصْحِب مالٍك لَِمْن وََجْدوالل

1135 .
َش��اةُ ��لُّ 

َ
بي��ٍت واألق ُمزئ��اُتع��ن لكِّ  ��أِن  الضَّ وَج��َذاَعُت 

ِم��ن ماع��ٍز أو َعضًب��ا يف األُذِنما ل��م تَُكْن َمريضًة وال اثَل�. 1136

ِخ��َراأو قرنِه��ا أو عرًج��ا أو َع��َوَرا. 1137 ََدّ ويلْ منه��ا  ْق  ََتَص��دَّ ويلْ

بعد ص��اةِ العي��ِد واذلي َذبَْح. 1138
ْ
قبَل الص��اةِ ال تَِصحُّ يف األَصّح

َه��ا كم��ا ُيَقاُل األْس��َمُن. 1139
ُ
َرُنأفضل

ْ
بْ��ٌش أق

َ
ويف احلدي��ِث َجاَء ك

اتلب��اِس. 1140 ب��ا  نَ��صٌّ  ههن��ا 
َ
بالقي��اِسف يَأُخ��ُذ  َم��ْن  يَ��ُردُّ 

بْ��ُح يف الُمَصََّّ َخٌر واذلي. 1141 يَأُخ��ِذواذلَّ ل��م  ْضِحَي��ٌة 
ُ
أ  ُ

َ
هل نَ��َوى 

ِة أو. 1142 ِمن ُظْف��رِهِ ح� يَُض���ِّ وَحكواِمن َشْعرِهِ يف َعْشِ ذي احلِجَّ
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الُمَس��يِِّب. 1143  ِ
َ

َودل ع��ن  ريَم��ُه 
َ

ليحت الُمطَّ َمذَه��ِب  وِم��ْن وج��وهِ 

ْه. 1144
َ
َْوْه��َو َصيُح َمْذَه��ِب احَلنابِل وقي��َل: َمك��روٌه ومََجْ��ٌع َم��اَل هلَ

َنَق��ْلوقي��َل: ال يُْك��رَهُ واذلي َفَعْل. 1145 باالمج��اِع  تَوَب��ٌة  علي��ِه 

2-باب الوليمة..

أظَه��ُرَمْشوع��ٌة وحكمها الُمش��َتِهُر. 1146 الوج��وِب  ويف  مندوب��ٌة 

��د ُع��زِي ملال��ِك ب��ِن أنِس. 1147
َ
اِه��ريِّ صاح��ِب األندلِسوق والظَّ

اإلجابَ��ْه. 1148 ِ��ُب 
َ

وت إيابَ��ْهواحلنب���  رأوا  ��د 
َ
ق واألك��روَن 

باع��ِتَاِضوقد َحك اإلمجاَع فيِه الَقايض. 1149 ج��اَء  والعس��قاين 

الُمش��َتِهُرفق��ال: َم��ن ح��اكهُ في��ِه َنَظُر. 1150 قل��ُت: وجوُب��ُه ه��و 

داعهُ. 1151 إن  األس��بَق  ِم  ��دِّ
َ
س��واهُوق ىلع  انلَّ��اِس  فأق��َرَب 

ْع��واِتوإن تُك��ْن تَْش��َمُل ُمنك��راِت. 1152 ادَلّ إجاب��ُة  َيُ��ْز  فل��م 
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الباب الثاين: أحكام العقيقة..

م��ا َج��اَءْه بَِفضِل واِه��ِب الِمَ�ْويُس��َتحبُّ أن َيُعقَّ الَمرُء َعْن. 1153

نُِق��ا. 1154 اجلمي��ِع  عن��د  الفُس��نٌَّة  يق��ول  حنيف��ٍة  أب��ا  إال 

ي��ُث. 1155
َّ
اه��ري أوَجَبه��ا والل احَلدي��ُثوالظَّ وق��د خالَف��ُه  قل��ُت 

ُمرتَِه��ُن. 1156 أنَّ��ُه  احلدي��ِث  بيَّن��واويف  م��ا  ىلع  ومعن��اهُ  به��ا 

حَيْلَق��ا. 1157 أو  قبله��ا  يُس��مَّ   
َّ

وقي��ل ال يش��فُع إن ق��د َس��َبَقاأال

م��اِن. 1158 الزَّ َل  أوَّ علي��ِه  ��ي ش��اتاِن َم��وٌت  وابلن��ُت ش��اٌة والَصّ

��رَْه. 1159
َ
َذك مم��ا  املول��وِد  س��ابِع  ��ْد رواهُ َحَس��ٌن َع��ْن َس��ُمرَْهيف 

َ
َوق

اكلُمجَم��ِع. 1160 هلُ  س��ماِعِه  يَْس��َمِعويف  ل��م  غ��رُهُ  ��ا  أمَّ علي��ِه 

املول��وَدا. 1161 يَُس���ِّ  ويلُك��ِن اس��ًما طيًِّب��ا َمم��وَداوحينه��ا 

ن��نِي. 1162
ْ
باتلَّأذي��ِنوحيل��ُق ال��رَّأَس ويف األذ َيْنِط��َق  أن  حَيُس��ُن 

َقْه. 1163
َ
��د َحل

َ
��ْهوَبْعَدَه��ا يم��ع ما ق

َ
َدق الصَّ يَُس��وُق  بوزنِ��ِه  ُث��مَّ 
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17-)كتاب الطب(

اع��تَاهُ. 1164 َم��َرٍض  ِم��ْن  اهلُلَي��وُز  والُمَع��ايِف  يت��داوى  أن 

1165 .ْ هلَ للُمِطي��ِق  أفَض��ُل  ��ُه 
ُ
ْهوتَرك

َ
��د َنَقل

َ
��ارُح ما ق وخال��َف الشَّ

ُمَتَّ��ُم. 1166 املصط���  أْم��َر  حَي��ُرُمألنَّ  َم��اِت  باملحرَّ ��بُّ  والطِّ

َماَم��ْه. 1167 وذو  مك��روٌه  باحلجاَم��ْهوال��يَك  ب��أُس  َث��مَّ  ولي��َس 

مائِِل. 1168 الشَّ ِمذي أخرَج يف  ْ َوْه��َو َخ��ُر قائ��ِلفالتِّ انلَّ��يِّ  ع��ن 

ِطبِّ��ِه"أمَث��ُل م��ا أنت��ْم تَداويُت��ْم بِِه. 1169 ِم��ْن  ه��ا  َفَعدَّ حجاَم��ٌة" 

ِك. 1170 ِشْ بغ��رِ   
َ

ق ال��رُّ ِْكومثله��ا  ال��تَّ واِجَب��اُت  واملوهم��اُت 

��ُموِم. 1171 أو س��ائِر األوج��اِع يف العم��وِمتَكوُن ِم��ن َعنٍي أو السُّ

18-)كتاب الوكالة(

اتلَّ��َ�ُِّف. 1172 جلائ��ِز  زوا  ��ْم يُوَصِفوَج��َوّ
َ
توكيَل َمن يَش��ا بما ل

1173 .ْ ��ْهباملن��ِع والَوكي��ُل ل��و يبي��ُع هلَ
َ ولكَّ ��د 

َ
ق لِم��ْن  فامل��اُل  وزاَد 



منظومة مفتاح فقه السنة

114

أنف��ِع. 1174 ل��يٍء  خُيَالِْف��ُه  َيَق��ِعوإن  ��ْم 
َ
ل  ٌ ُم��َولكِّ َرىض  وم��ا 

19-)كتاب الضمانة(

ُبتس��ليُم م��ا يَضَمُن في��ِه َيُِب. 1175
ُ
ىلع اذلي يَضَم��ُن ح��نَي يَطل

اغرُِم". 1176 "الزَّعي��ُم  حدي��ٍث  ائِ��ُمويف 
َ
 ق

ُ
َوْه��َو َصحي��ٌح واخل��اف

الَمضموِن. 1177 ي��وِنويَرِج��ُع األم��ُر إىل  لدلِّ اتلَّحصي��ِل  يف  علي��ِه 

ِع. 1178 َت��َ�ُّ ب��ا  مأم��وًرا  اكَن  يَرِْج��ِعإن  ��ْم 
َ
ل َت��َ�ُّاًع  يَُك��ْن  وإن 

ْخِص وََجْب. 1179 َتْبوَضاِمُن اإلتياِن بالشَّ
َ
علي��ِه أو َيْغ��رُم في��ِه م��ا ك

ُرَا. 1180
َ
م��اِن ك  يف الضَّ

ُ
ُمَت��ِ�َاواالخت��اف ُس��قُتُه  ق��د  وههن��ا 

20-)كتاب الصلح(

إال. 1181 املس��لمني  ب��ني  ��د َح��اَي��وُز 
َ
ًح��ا حُيَ��رُِّم اذلي ق

ْ
ُصل

املنق��وِلأو عكُس��ُه وجاَز يف الَمجهوِل. 1182 يف  والَعك��ُس  هِ  بض��دِّ

أو. 1183 ��لَّ 
َ
أق وإن  اكمل��اِل  ُم  ول��ووادلَّ قي��َل  ديَّتِ��ِه  ع��ن  أك��َر 
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اخَل��َ�ُيكون يف اإلنكارِ والُمشَتِهُر. 1184 العم��وِم  ىلع  ُه 
ُ
يَْش��َمل

21-)كتاب الحوالة(

: "َم��ْن ىلع َم�. 1185 أحي��َل -يف رواي��ٍة- فليْحَت��ِل"جائ��زٌة وانلَّصُّ

علي��ِه. 1186 أحلُت��ُه  أي  يَلِي��ِهواملع��ىن:  َم��ْن  بِ��َل 
َ
ق أي  فاحَت��اَل 

1187 .ْ ْهوإن أىت الَمْط��ُل ِم��ن املحاِل هلَ
َ
د أرس��ل

َ
يُن باٍق يف اذلي ق فادلَّ

22-)كتاب المفلس(

ائِ��ِن أْخ��ُذ م��ا َمَعْه. 1188 ُمْمَتنَِع��ْهي��وُز لدلَّ ِعْنَدُه��ْم  أم��وًرا  إال 

وم��ا. 1189 ع��ورٍة  وِس��ْتِ  ُعِدَم��اكم���ٍل  إن  َعَدِم��ِه  يف  ��ُك 
َ
يَهل

1190 .
ْ

ُ َفْه��َو أَحّق
َ

 هل
ً

وَمن رآى م��اال
ْ

��ْن اس��َتَحّق لع��دِم اإليف��اءِ ِممَّ

 واذلي ُروِي. 1191
ُ

َعْنُه��ْم يَُص��اِدُم احلديَث انلَّبويونازَع األحن��اف

َح اجلمهوُر أيًض��ا أنَّ َمْن. 1192 أعطى اذلي قد باَعُه بعَض اثلََّمْنورجَّ

��م يَُك��ِن ابلائ��ُع أول ِمْن��ُه. 1193
َ
َعْن��ُهل علي��ِه  بَ��يِق  بم��ا  ب��ِه 
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رآَه��اومثله��ا َم��وُت َم��ِن اش��تاها. 1194 وإن  ح���  اكلُغَرم��ا 

علي��ِه اكَن مث��َل ح��اِل الُغَرماونَقُص ماِل مفلٍس عن لكِّ ما. 1195

1196 .
ْ
إن اكَن يف إفاِس��ِه ق��ِد اتََّض��ْحوال َي��وُز حبُس��ُه ىلع األَصّح

َوْهَو أله��ِل ال��رَّأي َرأٌي ُمْرتَ�وخالَف القايض شيُح ما َم�. 1197

��ٌم يق��ِ. 1198
ْ
ُّ َم��ن وََج��َد ُظل

َ
عقوب��َة اجل��اين وق��دَح الِعْرِضويل

ابل��اِذِلوجاَز للحاك��ِم َحْجُر املاِطِل. 1199 لَس��دِّ  ِك��ِه 
ْ
ُمل وبي��ُع 

ُر. 1200 والُمَب��ذِّ اجَلاِه��ُل  ��ُه 
ُ
ويف ايلتي��ِم قي��َل ح��نَي يَظَه��ُروِمْثل

د َرَش��َدا. 1201
َ
��اُت َمن ق

َ
ف يُعط��ى وما َع��َداهُ فامن��ْع أبَدافي��ِه تََ�ُّ

باملع��روِف. 1202 األك��ُل  موص��وِفولل��َويِلِّ  ب��ِه  فق��ٍر  ىلع  ِمْن��ُه 

23-)كتاب اللقطة(

ُق��وَط فلُيَعرِِّف. 1203
ْ
َِصِفَمن وج��َد الَمل ِعَفاَصه��ا -َوْهَو الواََع- ويلْ

اَعءه��ا ال تش��تَبِْهواكَءه��ا -َوْهَو اذلي يَُش��دُّ بِْه-. 1204 ح��� م��ع ادِّ
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وَوَصَف��ا. 1205 صاِحُبَه��ا  أىت  ��اف��إن 
َ
ف َعَرّ وإال   ُ

َ
هل عه��ا 

َ
َدف

 وقي��َل َيِ��ُب. 1206
ً

َحول��نِي أيًض��ا والكث��ُر يُنَدُببذكرَِه��ا َح��وال

االنتف��اُع. 1207 واالس��تمتاُعوبع��َد ه��ذا ج��اَز  نلفِس��ِه  ول��و 

يَضَم��ُنفش��ارُِع احل��اِل في��ِه ي��أَذُن. 1208 إيل��ِه  اعَد  إذا  لك��ن 

َم��ْه. 1209 رَّ
َ
��َة الُمك

َّ
وتَكرَم��ْهويف ال��ي يف مك هل��ا  تَعريًف��ا  أَش��دُّ 

والُملَتَق��ُط. 1210 امل��اكِن  ِمن احَلقرِ اكلَعصا ما اش��َتَطوال��شِف 

ْت بَنصِّ الُمْصَط�. 1211 د ُخصَّ
َ
��اوقيَل: ق

َ
ف ُيَعرِّ ب��أْن  العموم��اِت  ِم��ن 

األي��اِم. 1212 ثاث��َة  وانلَّ��صُّ ال خَيْل��و ِم��ن ال��كاِمبش��أنها 

نُِق��ا. 1213 فيم��ا  واِب  ادَلّ ��ُة 
َّ
كس��ابٍق واس��تثىن ِمْنَه��ا اإلبِاوَضال

24-)كتاب القضاء(

للمجته��ِد. 1214 القض��اُء  ِوإنم��ا 
ِّ

للُمَق��دل ��ُح 
ُ
يَصل يَُك��ْن  ول��م 

يَعَتِم��ُد. 1215  ٌ ُمَق��دلِّ َيَتِه��ُدألنَّ��ُه  وال  إماِم��ِه  ىلع 
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اجَل��اهَِفْه��َو بعي��ٌد ع��ن كت��اِب اهللِ. 1216 َعظي��ِم  انلَّ��ِي  وس��نَِّة 

��اِن. 1217 د َحك كباُر الشَّ
َ
والُف��اينقل��ُت وق والَعُض��ِد  ْريِع  اكل��زُّ

جِبَ��ْزِم. 1218 إمجاَعُه��ْم  ِموانلََّم��رِي 
ْ
ُ ِم��ن اه��ِل الِعل لي��َس الُمَقدلِّ

��ويَّْه. 1219 بالسَّ حَيُك��ُم  الَقضيَّ��ْهصفاتُ��ُه  يف  َيْع��ِدُل  َوَرٍع  ذو 

م��وا احلِ��رَص ىلع القضاءِ. 1220 ِم��ن جه��ِة اتلَّعري��ِض واالبَْداءِوَحرَّ

وََج��ْد. 1221 إن  لإلم��اِم  حَيِ��لُّ  لألبَ��ْدوال  القض��اَء  ��ِه 
ِّ

يَُويل أن  يف 

َب��اوَم��ن لَمْنِص��ِب الَقض��ا تَأهَّا. 1222
ْ
أق ��د 

َ
ق هاكِ��ِه  ىلع  َفْه��َو 

��كنِي؟كي��َف وقد رووا َع��ِن األمنِي. 1223 بالسِّ يُْذبَ��ُح  كأنَّ��ُه 

أج��راِن. 1224 فل��ُه  أص��اَب  باْس��تِيقاِنوإن  أْخَط��أ  إن  وأْج��ُر 

واهلديَّ��ْه. 1225 الرِّش��وةُ  ��رُم 
َ

َمزيَّ��ْهوحت وذو  ق��اٍض  ألنَّ��ُه 

الُغل��وِل. 1226 يف  ُيَع��دُّ  فق��د ُروِي ه��ذا َع��ِن الرَّس��وِلوأْخُذَه��ا 

َل اب��ُن الَقيِّ��ِم الكاَم يف. 1227 صَّ
َ
إن اكَن قد أه��دى ولم َيْنَ�ِِفوف
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علي��ِه. 1228 حلكِم��ِه  يُهدي��ِهبأنَّ��ُه  إن  الع��ادةُ  واكن��ِت 

َح��ا. 1229 َح��اج��اَز هلُ األخ��ُذ وإن ترجَّ ُصحِّ ��د 
َ
ق ��ُه 

ُ
فتك ��ُه 

َ
خاف

َضِب. 1230 ��د أىت ع��ن انلَّ��يوال َيوُز احُلْكُم حاَل الغَّ
َ
وال يُق��اَل ق

يَرتَِك��ُببأنَّ��ُه َحَك��َم َوْه��َو ُمْغَض��ُب. 1231 ف��ا  في��ِه  لِعْصَم��ٍة 

انلَّاِس. 1232 ُم 
ْ
ُظل ًما ومقتض��اهُ 

ْ
بالقي��اِسُحك الَق��وُل  يَِص��حُّ  ف��ا 

ق��والِنَوَهْل يَِص��ُحّ احلكُم للغضباِن. 1233 تِ��ِه  ِصحَّ يف  فقي��َل 

أصابَ��ا. 1234 إن  اجلمه��وُر  الصوابَ��اأج��ازَهُ  وواف��َق  حكِم��ِه  يف 

وتأديَْهُث��مَّ عليِه واجٌب يف التس��ويَْه. 1235 َس��ًة 
ْ
ب��نَي اخلص��وِم جل

اكفِ��َرا. 1236 اخلصي��ُم  اكَن  إذا  قل��ُت وما اس��َتَدلَّ في��ِه أنِْكَراإال 

َ ب��نَي اثننِي. 1237 ِِ للتبي��نِيوقب��َل أن يَق�� يس��َمَع  أن  بُ��دَّ  ال 

ُخوِل. 1238 يُوَص��ُف باتليس��رِ والتَّس��هيِلويَلُكِن احلَِج��اُب يف ادلُّ

واإلم��اكِن. 1239 الُق��ْدرةِ  باألع��واِنحِبََس��ِب  ُيَع��اَن  أن  وج��اَز 
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اَصموا حكواويُرِش��َد اخلُُصوَم أو يش��فَع أو. 1240
َ

َح َمْن ت
ْ
يطلَب ُصل

فَقْط. 1241 يَنُف��ُذ ظاه��ًرا  ُم��ُه 
ْ
د َس��َقْطوحك

َ
د يكوُن ق

َ
وما عداهُ ق

والعق��وِدَوْه��َو ىلع الُعُم��وِم ال اتلَّحديِد. 1242 الفس��وِخ  يف  وُردَّ 

وباِط��ُل. 1243 حنيف��ٍة  أيب  انلَّاقِ��ُلعن��َد  رواهُ  مل��ا   ُ
َ

��اهل
َ
ق م��ا 

افيعُّ قد حك اإلمجاَع يف. 1244 يَ��يوالشَّ إن  احل��راَم  ��ِه 
ِّ
حل َع��َدِم 

ْه. 1245
َ
ل ��د َحَصّ

َ
ْفما ق��َ� حِبِلِّ ما ق هلَ حَيِ��لُّ  ال  الواقِ��ِع  يف  ولي��س 

25-)كتاب الخصومة(

يِع ش��يًئا ِمن األش��ياءِ. 1246 الَقَض��اءَِمن يَدَّ يف  علي��ِه  بَيَِّن��ٌة 

يق��وُل يف الُمْنِك��ِر ل��م يُلَتَم��ِسوالُمْنِك��ُر ايلم��نُي واب��ُن أنَِس. 1247

��ْه. 1248
َ
َعَرف ق��د  هل  ُمَالًِط��ا  َفْهإال  يك ال يضيَع احَلقُّ ِمن أهِل السَّ

باعتب��ارِ. 1249 حُيَك��َم  أن  أش��ياَء ِمْنَه��ا احُلْك��ُم باإلقرارِوَص��حَّ 

َم��ْع. 1250 أو ايلم��نِي  ��هادةِ  بالشَّ َتَق��ْعأو  إْن  بيم��نٍي  أو  ش��هادٍة 
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ًقا َم��ا ُجِعاَم��ْع ُمْنِك��ٍر أو بيمنِي ال��َردِّ ال. 1251
َ
عند انلُّك��وِل ُمطل

نََك��ْل. 1252 بم��ا  ألَزَم��ُه  عن��ُه أو اإلق��رارِ ب��اذلي َحَصْلحيئن��ٍذ 

وس��بَبِْهوأيُّ يشٍء ِمْنُهَم��ا فاحُلْكُم بِْه. 1253 ظاه��رِهِ  يف  يك��وُن 

رايضوهكذا احلك��ُم بعلِم الَقايض. 1254 غ��ُر  واألك��ُر  يَِص��حُّ 

��َق املات��ُن فيم��ا َشََح��ْه. 1255 َح��ْهوَحقَّ الُمَوضَّ ��ِة 
َّ
باألِدل انلَّي��ِل  يف 

ْم يَُكِن. 1256
َ
خبائ��ِنواقبل ِمن الَعْدِل إذا ل يَك��ْن  ول��م  ُمتََّهًم��ا 

��ا أو قانًِع��ا أو بَ��َدوِي. 1257
ً
وانلَّ��وويأو قاِذف ريَّ��ٍة 

َ
ق يف  اذلي  ىلع 

بالَقب��وِل. 1258 وض��ِة  الرَّ يف  َح   يف املنقوِلَصَّ
َ

وق��د ع��زا اخل��اف

د ق��اَل أو م��ا َفَعاوص��حَّ أن يش��هَد ش��اِهٌد ىلع. 1259
َ
تقري��ِر ما ق

َس��ِمَعْهإن ل��م يُكْن ُمتََّهًما اكلُمرِضَعْه. 1260 إذ  ه��ا 
َ
بِل

َ
ق فالُمصَط��َ� 

واِج��ِروُع��دَّ ِضْم��َن أك���ِ الكبائ��ِر. 1261 الزَّ ِم��َن  ورِ  ال��زُّ ش��هادةُ 

ِمْنُهَم��ا. 1262 ابلينت��اِن  إذا  تَعاَرَضْت فاحلكم يف دعواُهَماُث��مَّ 
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��ٌح وجاَء يف الُس��َ�ْتَقسيُمَها عليُهَما إن لم يَُكْن. 1263 وَْج��ٌه ُمرَجَّ

َنَق��ا. 1264 داوَد لك��ن  أيب  :عن��د 
َ

��ا
ِّ
ُعل ��د 

َ
ق بأنَّ��ُه  ابليه��يق 

ت��اَدٍة كث��رَا. 1265
َ
��ِف َع��ن ق

ْ
ابلع��رَا"باخلُل َس��َم 

َ
"ق ��وُل 

َ
ق وفي��ِه 

يِع إن خا َع��ن بيَِّنتِْه. 1266 َدْعَوتِْهوالُم��دَّ الُمْنِكُر عن��د  فلَيْحلِِف 

َنَق��ال��و فاِجًرا وَبْع��َد أن حَيْلَِف ال. 1267 ل��و  بَيَِّن��ٍة  ِم��ن  تُقَب��ُل 

واَعقِ��ِل. 1268 بال��ٍغ  ِم��ن  بِل��وا 
َ
ه��ازِِلوق غ��ُر  َوْه��َو  ��رَّ 

َ
أق إذا 

ىلعيف َغ��رِ م��ا أحي��َل اعدةً وال. 1269 ق��اَل  م��ا  وألزم��وهُ   
ً

َعْق��ا

أب��َداهُ. 1270 ةً  َم��رَّ ل��و  س��واهُإق��رارِهِ  أو  احل��دِّ  موِجَب��اِت  يف 

26-)كتاب الحدود(

اين.. 1-باب حد الزَّ

ن��ا ِم��ن أك���ِ الكبائِ��ِر. 1271 واِه��ِرإَنّ الزِّ وأفَح��ِش الفواح��ِش الظَّ

ال��زَّاينيف لكِّ ِدي��ٍن ُع��دَّ يف األدي��اِن. 1272 َح��دُّ  في��ِه  ج��اَء  ذلاَك 
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��يَئْهإن اكَن بِْك��ًرا ُح��ًرا اجَلدُل ِمَئْه. 1273 السَّ تلل��َك  اعًم��ا  ًب��ا  ُمَغرَّ

اتلَّعذي��ِبوأك��َرُ انلَّ��اِس ىلع اتلَّغري��ِب. 1274 ��ِة 
َ
مُجل ِم��ن  وأنَّ��ُه 

 فيِه واْخُتلِْف. 1275
ُ

وناَزع األحَناف
ْ

عُف ُعرِف ِمن جهِة األصوِل والضَّ

ْرَق َظَهْر. 1276
َ
اس��َتَقّرْوظاهُر انلُُّصوِص ال ف إِذ  رَُج��ٍل  أو  اْم��رَأٍة  يف 

الئ��ِل. 1277 ادلَّ يف  وج��اَء  الَرّذائ��ِلوثيًب��ا  م��ن  ب��اهللِ  نَع��وُذ 

ُ ُث��مَّ الرَّْج��ُم باحلَِج��اَرْه. 1278 ��اَرْه-ُيْ��دلَ فَّ
َ
ح��� يم��وَت -َوِهَ الك

َدا. 1279
َ
أب��َداوه��ل هن��اَك تَوَب��ٌة كَم��ْن ف ِمنَه��ا  وم��اَت  بنفِس��ِه 

الُمْرَس��ِلواجَلْم��ُع بينهنَّ ج��اَء َعْن يلع. 1280 للنَّ��ِيِّ  واالقتص��اُر 

ُم��ُه ىلع اثلَّب��اِت. 1281
ْ
اآلي��اِتوالرَّْج��ُم ُحك ت��اوةُ  نُِس��َخْت  ل��و 

��ْه. 1282
َ
ف الُمَشَّ الُس��نَِّة  يف  ��ْهوثاب��ٌت 

َ
الُمْنَحرِف الِف��َرُق  وأنَكرتُ��ُه 

اإلق��رارِ. 1283 ِم��ن  تَك��ي  ٌة  اتلَّك��رارِوَم��رَّ ِم��ن  فيه��ا  أىت  وم��ا 

بي��ُع للجمهورِفالَقْصُد االستثباُت يف املشهورِ. 1284 ��د ُع��زِي التَّ
َ
وق
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��َهاداُت ِم��ن األلَطاِف. 1285 َخ��اِفأما الَشّ ب��ا  فيَه��ا  أربع��ٌة 

يك��ون يشٌء في��ِه مم��ا احُتِماُمَ�ِّح��نَي في��ِه باإلي��اِج ال. 1286

1287 .
ْ

لِْف-ِمن ُشَبهاٍت أو رجوِع الُمعَتِف
ُ
ُف أ

ْ
فيَْسُقُط اإلقراُر -واخلُل

َرتق��اُءأو أنَّ َم��ن قي��َل به��ا َع��ذراُء. 1288 بأنَّه��ا  ُوِصَف��ْت  أو 

إياَج��ْهأو اكن ِعنِّيًن��ا فل��ن حَيتاَج��ْه. 1289 مانِ��ٌع  َج��بٌّ  في��ه  أو 

احُل��ُدوِد. 1290 س��ائِر  يف  م��وا  ��افِِع يف الَمح��دوِدوحرَّ ش��فاعَة الشَّ

��ْدرِ ويف. 1291 واياِت ِم��ن الُمخَتلِفُث��مَّ يَلْحِف��روا إىل الصَّ بع��ِض الرِّ

امل��شوِع. 1292 ِم��ن  ُع��دَّ  املمن��وِعلكنَّ��ُه  ِم��ن  ��ُه 
ُ
فعل ولي��َس 

وهك��ذا تب��ى إىل أن تُرِضَع��ْهواحُلْب��ََّ ال تُرَْجُم ح��� تََضَعْه. 1293

��اما لم يَُكْن هناَك من تََكفَّا. 1294 بِ��ِه ِم��ن انلَّ��اِس فل��ن تُؤجَّ

ُ ج��اَز س��ائَر األحواِل. 1295 بالِعْث��اَكِلواجَل��دلْ الَم��رِض  وصاح��ُب 

يِف. 1296 عيِفَوْه��َو كما يف األث��ِر الشَّ ٍْل ُع��دَّ للضَّ ِم��ن ِع��ْذِق نَ
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��ُه وَجْب. 1297
ُ
وهك��ذا املفعوُل فيِه واس��َتَحّبَْمن الَط َذك��ًرا فقتل

س��واهُ. 1298 أو  الُمْحَص��ُن  رواهُس��واٌء  ��د 
َ
ق في��ِه   

ُ
واالخت��اف

ُه. 1299 انلَّاِس يس��َتِحقُّ ُهفالرَّْجُم عنَد 
ُ
وٍق وقي��َل َحْرق

َ
��َى ِمن ف

ْ
أو يُل

باتلَّعزي��ِر. 1300 حَيُك��ُم  للكث��رِواحَلَن��ي  يُش��بُِه  م��ا  وعن��ُه 

د أىت ابلهيَمْه. 1301
َ
حتريَم��ْهواحُلْكُم يف َمن ق ُظ��وا 

َّ
وغل تعزي��رُهُ 

ال��زَّاين. 1302 كَح��دِّ  هُ  ح��ُدّ ق��والِنوقي��َل  ُه��ْم  َحدُّ العبي��ِد  ويف 

1303 .ْ ْهإن زن فانلِّْصُف وقيَل ليس هلَ
َ
َحٌد ِس��َوى الُمْحَص��ِن َوْهَو نَقل

اجلمه��ورِع��ن ابِن َعبَّاٍس ويف املش��هورِ. 1304 َع��ِن  هُ  َردَّ ب��أنَّ 

هُ. 1305 حَيُ��دُّ ��ُه 
َ
قارف إذا  َس��يُِّدهُُث��مَّ  َم��َ�  اذلي  هِ  حب��دِّ

رقة.. 2-باب السَّ

ًف��ا ُمَتاًرا ان يَ��ِ�ْق وِمْن. 1306
َّ
ِحرٍز ويف احلديِث يف ِمْثِل الِمَجّنُْملَك

ْف. 1307
َ
ل ْفواحلِْرُز يف اعتبارِ أكَرِ السَّ

َ
َوق فيِه  اهري واحلنب���  والظَّ
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ينارِ. 1308 َغ الَم���وُق يف ادلِّ
ُ
الُمخت��ارِأن َيْبل ىلع  فصاع��ًدا  ُرْبًع��ا 

واخللف��اُء الرَّاِش��دوَن األربَع��ْهوانلَّ��اُس يف اختي��ارِهِ ُمَتِمَع��ْه. 1309

ْهواحَلن��ي لي��َس بَقط��ٍع عنَدْه. 1310 د َعدَّ
َ
ما ُدوَن َع��ْشٍ يف اذلي ق

ةً كَم��ا. 1311 َعلَِم��اويَك��ي اإلق��راُر َم��رَّ ��ن  ممَّ وش��اهدان  َم��رَّ 

��ٌف ُعلِْمويُْن��َدُب اتلَّلق��نُي ل��ذي نَِدْم. 1312
ْ
تِِه ُخل وانلَّ��صُّ يف ِصحَّ

بس��ببِْهوحُيَسُم الَموِضُع يك ال يَ�ي بِْه. 1313 بع��َدهُ  يم��وُت  ُث��مَّ 

املقطوَع��ْه. 1314 ايَل��ُد  ��ُق 
َّ
ُتَعل يُِش��يَعْهُث��مَّ  يك  ��ارِِق  السَّ ُعُن��ِق  يف 

��اُج. 1315 احَلجَّ اس��ُمُه  راٍو  وِعْنَدُه��ْم لي��َس ب��ِه احتج��اُجوفي��ِه 

الَعف��ُو ِمن اإلنس��اِن. 1316 طاِنويُقَب��ُل 
ْ
��ل السُّ إىل  بلوِغ��ِه  قب��َل 

يوجُبَه��ا. 1317 فإنَّ��ُه  َبْع��َدهُ  ِعَه��اال 
ْ
"تَعاف��وا احل��دوَد" قب��َل رف

ْط��َع يف األكِل ِم��ن اثلَِّمارِ. 1318
َ
��ارِال ق -مهم��ا أىت ِمْنَه��ا- وال اجُلمَّ

ِط أن ال حَيِْم��َل اثلِّماَر يف. 1319 يَ��يب��َشْ  
َ

َس��وف َه��ا  َحقَّ وإال  يشٍء 
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َب��ا. 1320 يُْ�َ أن  ��ُه  وَحقُّ ��ُه 
َ
ْطٌع إن يَُك��ْن ُمْنَتِهَباومثل

َ
ولي��َس ق

ْس. 1321
َ
ْن اخَتل رواهُ مَجْ��ٌع يف احلدي��ِث كأنَ��ْسأو خائًنا أو اكَن ِممَّ

د َجَحَدا. 1322
َ
ورداوَثَبْت الَقْطُع لَِم��ْن ق فيه��ا  والَقْط��ُع  اعريَّ��ًة 

ويُْمَنُع الَقْطُع دَلى َمِن اْش��َتَْطعن اذلي لم يَْشِِط احلِْرَز َفَقْط. 1323

3-باب َحد القاذف..

نَ��اةِوُع��دَّ ِضْم��َن َس��ْبِع موبق��اِت. 1324 بالزُّ العفي��ُف  يُلَح��َق  أن 

من َع��َزاهُ ألَحْد. 1325
َ
ِمن أج��ِل ذا ف

ْ
حُيَ��ّد ُ ثمان��نَي  فحكُم��ُه اجَل��دلْ

ُف. 1326 ىلع الَقي��اِس فالكث��ُر اختلفواوالَعْب��ُد إن رم فَهل ُيَنصَّ

احُلرِّ. 1327 ��َح اجلمهوُر نِْص��َف  يُث ق��د خالَفُه��ْم والُزْهرِيفرجَّ
َّ
والل

ُهَو اتلَّلكيُف. 1328 ُط االحصاِن  َعفي��ُفوَشْ ��ذا 
َ
ك ُح��رٌّ  ومس��لٌم 

1329 .
ُ
ول��و َزن��ا ِح��نَي بَ��دا ابلُل��وغ

ُ
يَُس��وغ ��ُه ال 

ْ
يَقِذف َم��ن  َح��دُّ 

َ
ف

 َهذا. 1330
ُ

نَف��اَذاقل��ُت: ويف الُمْغِ� خاف خَيت��اُرهُ  هُ  وَح��دُّ
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ْه. 1331
َ
ْهواعت��َ� اتلَّوب��َة ِمْن��ُه حاِصل

َ
احَلنابِل ��ادةُ  السَّ قل��ُت علي��ِه 

ا. 1332
َ
َذف

َ
َع���واحَلقُّ للَمق��ذوِف يف َمن ق إذا  ًق��ا 

َ
ُمطل حُيَ��دُّ  ف��ا 

1333 .
ْ
نَا ُيَعّد  َمن قد ماَت بالزِّ

ُ
ْذف

َ
وق

ْ
حًق��ا إىل ال��َويِلِّ إن َش��اَء حُيَ��ّد

وادِل. 1334 ِم��ن  ��ُه 
ُ
ذف

َ
وق  ٌ

َ
َودل ِال 

َ
ُيْ��دل ��م 

َ
ل  ُ

َ
هل تَعريًض��ا  اكَن  أو 

ْصِد ليَسْت خايَلْه. 1335
َ
َخافَِي��ْهسوى الي ِمن ق علي��ِه  ت���  ال  واهلل 

ابِ��ٌت بغ��رِ َم��نِي. 1336
َ
 ث

ُ
وبالعدل��نِيوالَق��ذف أق��رَّهُ  إذا 

َيُت��ْبإن ش��هدا عليِه فاجَلدُل وََجْب. 1337 إن  إال  يش��هُد  م��ا  وُردَّ 

أربَع��ْهف��إن أىت ِمن بع��ِد قذفِ��ِه َمَعْه. 1338 رأوهُ  ��د 
َ
ق بِش��هداٍء 

باتِّف��اِق. 1339 احَل��دُّ  عن��ُه  اإلط��اِقيَس��ُقُط  ىلع  أق��رَّهُ  ��د 
َ
ق أو 

ْرب.. 4-باب حد الشُّ

ا. 1340 َ بِِه أن ُيْدلَ بَ��َداواخَلْم��ُر حكُم ُشْ ًف��ا 
َّ
ُملَك ُمت��اًرا  اكَن  إن 

أو. 1341 ِمن��ُه  أق��لَّ  أو  ��و ِضْعِفِه وق��د َحكوابأربع��نَي 
َ

أك��َر حن
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وانلِّع��اِل. 1342 باجَلري��ِد  األق��واِليَك��وُن  س��ائِر  ضم��ن  وقي��َل 

ْد. 1343
َ
قاَل بِ��ِه الكث��ُر َوْه��َو الُمعَتَمْدم��ا فوَق أربع��ني تعزي��رًا وق

1344 .
��ّرْ

َ
أق إذا  ثبوتِ��ِه  يف  أو ش��اهدا َعْدٍل أوِ ال��يقُء َظَهْرويك��ي 

د نُِس��َخا. 1345
َ
د َرَس��َخاوالَقت��ُل يف رابِعَه��ا ق

َ
وقد ُحيِك إمجاُع َمن ق

أكابِ��ِر. 1346 دَلى  ُمَك��ٌم  اِهِروقي��َل  َوْهَو اختَِي��اُر بعِض أهِل الظَّ

انلَّ��واه. 1347 يف  اتلَّعزي��ُر  بالُطنب��ورِ وامل��اهوَثَب��َت  ِب  ْ اكل���َّ

فم���. 1348 اإلم��اِم  إىل  ش��اَء وكي��ف ش��اَء في��ِه أثبَت��اوأم��رُهُ 

ِب َم��ن فيِه يَرَْه. 1349 ��وِط ال يف��وُق في��ِه َعَشَْهحبَب��ٍس أو بَِ�ْ بالسَّ

ل��ألَضارِوق��د نَ� اهل��ادي ع��ن ادليارِ. 1350 املخنَّث��نَي  بع��َض 

5-باب حد المحارب..

ل��ُب -ىلع ِخاِف. 1351 يف الكيِف- واتلقطيُع ِمن خاِفالَقتُل والصَّ

ِم��ن أرِض��ِه عقوب��ٌة يف الُمَ�ِلللي��ِد والرِّج��ِل وَن��ْيُ الرَُّج��ِل. 1352
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يَ��راهُ. 1353 م��ا  فِْع��ُل  ِس��َواهُفلإلم��اِم  ِم��ن  للعب��اِد  أصل��َح 

ري��ِق قاِطَعا. 1354 يك يصب��َح اتلنكي��ُل في��ِه راِداعلَمن يك��وُن للطَّ

اه��ُر يف القرآِن. 1355 العدن��اينه��ذا ه��و الظَّ بس��نِة  ا  ً ُمَف���َّ

بال��َوارِد. 1356 ًص��ا  ُمَصَّ عن اب��ِن َعبَّ��اٍس فَنْج��ُل واقِِدوكونُ��ُه 

بالَمقب��وِل. 1357 فلي��َس  ��ٌف  م��ا ذك��روا في��ِه ِم��ن اتلَّفصيِلُمَضعَّ

ُه. 1358
َ
��ُهوإن َيُتْب ِمن قب��ِل أن يُدرِك

َ
ك َيْتُ أن  فالواِج��ُب  إم��اُم 

6-باب من يستحق القتل حًدا..

ْه. 1359 الَقْت��َل ح��ًدا ِعدَّ ْهويس��َتحقُّ  والُمرتَ��دَّ والُمرتَ��دُّ  احَل��رب 

َضعيَف��ْهواخلُلُف فيها ع��ن أيب حنيَفْه. 1360 ��ٌة 
َّ
أِدل  ُ

َ
هل قي��َل 

الإذ العم��وُم يقت��ِ أن تُقَت��ا. 1361 تَ��أوَّ َم��ن  ِمن��ُه  ُيَع��دُّ  وال 

��اِحُر اذلي بسحرِهِ َكَفْر. 1362 ًق��ا والاكِه��ُن اذلي َظَهْروالسَّ
َ
ال ُمطل

اَعُء الَغي��ِب للتَّْضليِل. 1363 وللرَّس��وِلِمْن��ُه ادِّ هللِ  ��اُب  والَسّ
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انلَّ��ي. 1364 لس��نَِّة  أو  للكت��اِب  أو دينِ��ِه فالُكْف��َر في��ِه أوِجِبأو 

أذاكرِْهأو صحبِ��ِه واكَن ِم��ن ش��عارِْه. 1365 وِم��ن  قص��ِدهِ  لس��وءِ 

وحاملي��ِه. 1366 لاس��اِم  ْرًه��ا 
ُ
ناقلي��ِهك أك��َ�  وكوُنُه��ْم 

��واُب. 1367 والصَّ ندي��ُق  الزِّ اعبُ��واويُقَت��ُل  مم��ا  ت��اَب  إن   ُ
ُ

ب��وهل
َ
ق

1368 .ُ ��ُهولك َم��ن م��� ف��ا بُ��دَّ هلَ
َ
قبل تك��وُن  اس��تتابٍة  ِم��ن 

ْتِب االعتقاِد. 1369
ُ
ك لازدي��اِدقلُت: وِضْمُن  فارَْج��ْع  َه��ا 

ُ
تفصيل

وط. 1370
ُّ
��يوطوالُمحَصُن الزَّاين كذاَك الل َح السُّ وق��د َم��َ� وصحَّ

غ��رِ. 1371 الصَّ اجلام��ِع  ْعُف َمش��هوٌر َع��ِن الكثرِحديَث��ُه يف  والضَّ

ي��وِث . 1372 لدلَّ الَقت��ُل  يَِص��حُّ  َم��ْع أنَّ��ُه ِم��ن أخب��ِث اخلبيِثوال 

1373 .
ْ

َشَف وال  َم��روءٌة  هلُ  لي��َس 
ْ

ي��َن َع��َرف وال رُجول��ٌة وال ادلِّ

27-)كتاب القصاص(

��ِف. 1374
َّ
الُملَك ىلع  ه��ذا  عم��ًدا وُمَت��اًرا ول��م َيتَّص��ِفوأوجب��وا 
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1375 .ْ ح� بدارِ احَل��ْرِب َوْهَو الُمعَتَمْدبما س��وى الع��دواِن يف لكِّ بدَلَ

لوارثي��ِه. 1376 رغب��ًة  اكَن  يدي��ِهإن  ِم��ن  ي��ِة  ادلِّ ��ُب 
َ
َطل أو 

والَعك��ُس منقوٌل عن األحناِفوالَعب��ُد باحُل��رِّ ب��ا خ��اِف. 1377

��َك الغرِ. 1378
ْ
واثَل��وريوغرِِه��ْم إن اكَن ِمل قت��ادٌة  واخَت��اَرهُ 

انلََّخ��يعوإن يُك��ْن مل��اًك هلُ فلُيْمَن��ِع. 1379 في��ِه  باجل��وازِ  وق��اَل 

1380 .
ْ
اتََّض��ْحوام��رأٌة بِرَُجٍل والَعك��ُس َصّح وم��ا  بُِمس��لٍِم  واكفِ��ٌر 

ُر. 1381
َ
يُهَدُرجواُز عكِس��ِه س��وى ما يُذك لي��َس  باحَل��رب  فمس��لٌم 

أج��اْز. 1382 فمال��ٌك  ذمًي��ا  اكَن  وِغيل��ًة واألك��روَن ال اجل��واْزأو 

 إال ابل��يَّ أو م��ا نُِق��اوالَفرُع باألصِل با َعكٍس وال. 1383
َ

خ��اف

وأك��ُر انلَّ��اُس بِِه��ْم ل��م يَأتَِسرواي��ًة ع��ن مال��ِك ب��ن أنِس. 1384

اإلمض��اءِويَثب��ُت القض��اُء يف األعضاءِ. 1385 وواِج��ُب  وحنوَِه��ا 

��ِه فحس��ُنبَقْدرِ ما ُيْمِكُن فيما ُيْمِكُن. 1386 وإن ع��� ع��ن َحقِّ
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يَْس��ُقُط احَلقُّ اذلي ِمن ديَّتِْه. 1387
َ
ويبى َحقُّ َمْن بَ��يِق ِمن إخوتِْهف

ُمش��َتِهْرفإن يَُكْن فيِهْم َصغٌر يَنتِظْر. 1388 اُع  وال���ِّ ابلل��وِغ  إىل 

علي��ِه. 1389 َس��بََّبُه  م��ا  يدي��ِهوَه��ْدُر  يف  املقت��وِل  وماِس��ُك 

بِ��ِه. 1390 يقَت��ُل  والقاتِ��ُل  س��ببِِهحُيبَ��ُس  يف  َس��اَهَم  ألنَّ��ُه 

ومالِ��ِك. 1391 للنَّخ��يع  رووا  تَل املمس��ِك الُمَشارِِكوق��د 
َ
يِث ق

َّ
والل

ُه��ْم َديل��ٌل يَُشُعواجَلم��ُع بالَف��رِد وق��وٌم منعوا. 1392
َ
ول��م يك��ن ل

وديَّ��ْه. 1393 ��اَرٌة  كَفّ اخَلط��أ  نِيَّ��ْهويف  بغ��رِ  اخَلط��ا  وا  وف���َّ

ْم يَُكْن َصي. 1394
َ
��ُة يف الَعَص��ِبفليَس اعِم��ًدا ول

َ
أو ُج��نَّ والعاقِل

وال يَرى َضْعَف احَلديِث انلََّوويتُلَحُق إن َصحَّ احلديُث انلََّبوي. 1395

اعتب��ارِ. 1396 ىلع  انلَّ��اُس  الِمق��َدارِوأمَج��َع  يف  ��ُف 
ْ
واخلُل ��ٍة 

َ
اعقِل

تن��ايف. 1397 وال  اتلَّفاصي��ِل  ب��نَي األحادي��ِث وال اخت��اِفويف 
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يات( 28-)كتاب الدِّ

جاج.. 1-أحكام الدية والشِّ

ي��ِة أن تك��وَن. 1398 يَق��ِدروَناألْص��ُل يف ادلِّ لي��َس  كب��رًا   
ً

م��اال

1399 .ْ وهلَ ٍة  بمش��قَّ إال  ��ْهعلي��ِه 
َ
ِم��ن أل��ٍم يوِج��ُب أن ال يْفَعل

ِم��ن ُس��َ�ٍ يف مئ��ٍة ِم��َن اإِلبِْلفدي��ة الُمْس��لِِم يف اذلي نُِق��ْل. 1400

ألَف��ا. 1401 أو  بَق��رٍة  مئ��ي  يُل���أو  في��ِه  ين��ارِ  ادلِّ أو  ش��اٍة 

ين��ارِأو َع��ْشَ واثن��نِي يف االعتبارِ. 1402 رَه��ِم ال ادلِّ ألًف��ا ِم��ن ادلِّ

��ِل. 1403
َ
َوْهَو َحديٌث ُعدَّ ِضْمَن الُمرَس��ِلأو مئت��اِن س��يقتا ِم��ن ُحل

س��نَِد َع��ْن َعطاءِ. 1404
ُ
َع��ن جابِ��ٍر يف َع��دِّ االنصب��اءِوقي��َل ق��د أ

��د وقفواوجاَء ع��ن غرِِهَم��ا واختلفوا. 1405
َ
يف بعِضَه��ا فبعُضُه��ْم ق

َت��ا. 1406
َ
ي��َة يف َم��ن ق ظ��وا ادلِّ

َّ
عم��ًدا وم��ا يُش��بُِهُه أن ُيَع��اوَغل

ُيَْع��ِليف أربع��نَي ِم��ن بط��وِن اإلبِِل. 1407 ل��م  َوَغرَُه��ا  أوالَدَه��ا 
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الُمس��لِِم. 1408 ِمث��ُل  اذلِّمِّ  َحُه اب��ُن الَقيِِّموديَّ��ُة  َوْه��َو اذلي َصحَّ

1409 .
ْ

��د ع��زاهُ للكث��رِ أو جِلُ��ّل
َ
أهِل احلديِث والنِّسا نِْصُف الرَُّجْلوق

وما. 1410 االطراِف وَغرِها  َم��اوُحْكُم 
َ
��ِث ك��ذاَك فاعل

ْ
زاَد ىلع اثلُل

العين��نِي. 1411 يف  يَّ��ُة  ادلِّ ِ��ُب 
َ

الرِّجل��نِيوت وك��ذا  ��فتنِي  والشَّ

وابليضت��نِي وايلدي��ِن إن َفَقد. 1412
ْ
حُيَ��ّد في��ِه  فنِْصُفَه��ا  واح��دةً 

َمْع. 1413 ��ٍب ويف لس��انِِه إذا انَقَط��ْعوفيهم��ا اكمل��ٌة اكألنْ��ِف 
ْ
ُصل

املأموَم��ْه. 1414 يف  واألرُش  ��ٍر 
َ
َعظيَم��ْهوَذك َضَبُتَه��ا  ال��ي  َوْهَ 

ْه. 1415
َ
م��اِغ مث��َل الواِصل ْهتبل��ُغ لدلِّ

َ
ل للَجوِف يف اثلل��ِث ويف الُمَنقِّ

ُرأْي تَنُقُل الَعْظَم وقيَل تكِ�ُ. 1416
َ
فُعشها مع نص��ِف ُعْشٍ يُذك

َحْهوُعُشَها يف الَهْشِم ُثمَّ الُموِضَحْه. 1417 نُّ نِْصُف عشَِها وصَحّ والسِّ

ِم. 1418
ْ
َوْه��َو َحديُث عم��رٍو ب��ِن َحْزِمعن انلَّ��ْي أك��ُر أه��ِل الِعل

رُش��ُه وَجْب. 1419
َ
اق��َتَْبوما عدا املذكوُر أ ��ِد 

َ
ق بمث��ِل م��ا اكَن هلُ 
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ال. 1420 ةُ  الُغ��َرّ َمْيًت��ا  اجلن��نِي   فيَه��ا نُِقاويف 
ُ

يف العب��ِد واخل��اف

العبي��ِد. 1421 قيم��ُة  العبي��ِد  حتدي��ِدويف  ب��ا  أرُش��َها  يك��وُن 

2-باب القساَمة..

َع الَويِلْ. 1422 رَُج��ِلأن يُوَجَد القتي��ُل وادَّ أو  فِرق��ٍة  ِم��ن  بأنَّ��ُه 

ْب. 1423
َ
��َوُث َوْهَو م��ا َغل

َّ
��َبْبوفيُه��ُم الل ىلع القل��وِب أنَُّهْم ُهُم السَّ

إخ��اُءإذ م��اَت بيَنُه��ْم َوُه��ْم أع��َداُء. 1424 غرِِه��ْم  يف  لُه��ْم  لي��َس 

��َوٌث فاحَللُِف. 1425
َ
ٍع علي��ِه ُث��مَّ اختلفوافإن يك��ن ال ل ِم��ن ُم��دَّ

للمفتيَن��اهل حَيلِ��ُف الَمرَة أو مخس��يَنا. 1426 األوُل  َه��ا  أصحُّ

��ا. 1427
َ
��د َوف

َ
ُتَه��ا إْن ق َظ��ْت دَيّ

ِّ
َحلَِف��اوُغل إن  وس��َقَطْت  حِبَل��ٍف 

ِم. 1428
ْ
جبَ��ْزِمواضَطَرب��ت أقواُل أه��ِل الِعل روى  وبعُضُه��ْم  فيه��ا 

باتلَّديل��ِلإبط��اَل هذا ابل��اِب باتلفصيِل. 1429 املات��ُن  َح��ك  وق��د 

د ُروِي يف ُمسلِِم-. 1430
َ
هُ -وق ٍف كس��الٍم وُمس��لِِمَمن َردَّ

َ
ع��ن َس��ل
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قِابَ��ْهوعم��ٍر ذِي الَفْض��ِل واإلصابَْه. 1431 وأيب  يَس��اٍر  واب��ِن 

بٌس فبي��ُت املاِل. 1432
َ
الرِّج��اِلوإن يك��ن ل دي��ُة  تك��وِن  ِمن��ُه 

29-)كتاب الوصية(

علي��ِه أن ي��وِص وقي��َل يُنَدُبَم��ن هلُ ما يُ��وِص ب��ِه فأوَجبوا. 1433

أو يف املع��اص أو ألم��ٍر حاِدِثب��ا ِضاٍر أو لَش��ْخٍص وارِِث. 1434

��ِث تلكث��رِ انلَّي. 1435
ْ
وم��ا يزي��ُد عْن��ُه َمْنًع��ا اوِجِبتَق��ُرُب للُثل

َعِدَم��ا. 1436 في��ِه  ال��وارُث  َم��اس��واٌء  أو اكَن فاجلمه��وُر في��ِه َعمَّ

ويلع. 1437 َعب��ٍد  أمِّ  اب��ُن  َز  إن َع��ِدَم ال��وارُث واب��ُن َحنَبِلوج��وَّ

الوصيَّ��ْه. 1438 ىلع  ادلي��َن  ِم  الشعيَّ��ْهوق��دِّ املس��ائِل  وس��ائِر 

َديَّ��اُن. 1439 ُه��ْم 
َ
ول َطاُنوالَميُِّت��وَن 

ْ
��ل َ السُّ ِِ ِمن بيِت ماٍل يَق

30-)كتاب المواريث(

الكت��اِب. 1440 يف  ��اُت  ُمَفصَّ اإلي��اِبَوْهَ  ىلع  ُث��مَّ  وُس��نٍَّة 
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 بالُف��روِض ُث��مَّ العَصَبْه. 1441
ُ
��ْدٍر أوَجَب��ْهيُب��َدأ

َ
وه ال��ي بغ��رِ ق

بِتاكألخ��واِت َم��ْع بن��اِت الَميِِّت. 1442
ْ
وبن��ِت االب��ِن م��ع بن��ٍت أث

ثنِي. 1443
ْ
��ة اثلُّل

َ
يق��نِيُسْدًس��ا هل��ا تَكِمل ع��ن  باإلمج��اِع  وقي��َل 

ةِواألْخُت ِمن أٍب مع األخِت الي. 1444 للج��دَّ وك��ذا  أبوي��ِن  ِم��ن 

-وقي��َل ل��و اكن��وا ىلع ث��اِث-َم��ع ع��دِم األمِّ ِم��ن امل��راِث. 1445

للَج��دِّ. 1446 وك��ذا  ُس��ْدٌس  ُه��نَّ 
َ
الَع��دِّل يف  ثابًِت��ا  إن  غ��رِهِ  َم��ع 

ُمطلًق��ا وال. 1447 ت��اولي��َس لألخ��وةِ  أو  االب��ِن  َم��َع  لألخ��واِت 

 اعُتِمْدمثَل اب��ِن االبِن أو أٍب ولم يَرِْد. 1448
ٌ

ٌف ويف اجَلدِّ اختاف
ْ
ُخل

ابلن��اِت. 1449 َم��ْع  َورِّْث  ْخ��وةً 
ُ
ه��اِتوأ امَّ ِم��ن  اكَن  اذلي  إال 

 اْمَتَنَع��اويَس��ُقُط األُخ ِم��ن األِب َم��َع. 1450
ُ

ِم��ن أبوي��ِن واخلِ��اف

اكألخ��واِل. 1451 األرح��اَم  ث��وا  ف��أول ِم��ن إي��داِع بي��ِت املاِلوَورَّ

الف��روُض. 1452 تَزَدِح��ُم  َمنق��وُضوعندم��ا  هل  وانلَ��ايف  فالَع��وُل 
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َزنَ��ْت. 1453 ال��ي   ِ
َ

لِ��َودل إرَث س��واها وكذا َم��ن الَعَنْتوَمنع��وا 

ا. 1454 د ُودِلَ
َ
أب��َداوالَعكُس أيًضا واذلي ق ث��وهُ  َورَّ اس��َتَهَلّ  إن 

د أعتَقَه. 1455
َ
َقْهووْرُث ُمعَت��ٍق لَِم��ن ق ��د حقَّ

َ
َصب��اُت يف اذلي ق والعَّ

��ُه ويف. 1456 يإن وج��دوا يَس��ُقُط حقُّ
ُ
د ق

َ
 ق

ٌ
وجوِد االرحاِم اختاف

وِهَبتِ��ْه. 1457 ال��وال  بي��َع  م��وا  تِ��ْهوحرَّ
َّ
وَمْن��ُع َوْرٍث الخت��اِف ِمل

املقت��وِل. 1458 ِم��ن  لقات��ٍل  تفصي��ِلوال  ب��ا  مانِ��ٌع  ُق  وال��رِّ

31-)كتاب الجهاد والسير(

ضُل اجلهاِد جاَء يف انلُُّصوِص. 1459
َ
بايَل��ِد لكن لي��َس باخلُّصوِصف

اجِلهاِد. 1460 أعَظ��ُم  س��اِن 
ِّ
الل للعب��اِدف��ي  اهللِ  دي��ِن  لن��ِش 

ق��ادرِ. 1461  
ِّ

ل��ُ� كفايَ��ٍة  ��رُض 
َ
َم��ع اإلم��اِم ال��َ�ِّ أو َم��ع فاِجِرف

َتَط��وُّاًع وم��ا ع��دا ل��م يؤَخ��ِذوشُط إذِن األبوي��ِن يف اذلي. 1462

ا. 1463 تَب��ىَوْهَو مع اإلخاِص يمحوا َحقَّ وادلي��وُن  َذنْ��ٍب  مجي��َع 
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ُم��شِك. 1464 ِم��ن  ب��ِه  إاعن��ٌة  يَ��تُِكوال  ��م 
َ
ل َضورٌة  إذا  إال 

أوجَبوا. 1465 في��ِه  األم��رِ  تُرتََك��ُبوطاع��َة  َمعصي��ٌة  إذا  إال 

رْي اجليَش يف مس��رِِهْمويستَش��رُُهْم َمَع الرِّف��ِق بِهْم. 1466 وأن يُوِّ

لإلق��رارِويُرِس��َل العي��وَن الس��تخبارِ. 1467 ع��وةُ  ادلَّ ِ��ُب 
َ

وت

ْبَل أْن. 1468
َ
يِن بادلخ��وِل فيِه ق َمْنبادلِّ يُقاتَل��وا أو جزيًة م��دى الزَّ

��واءِ. 1469 السَّ ىلع  الَقت��ُل  والنِّس��اءِوحَي��ُرُم  ��يوِخ  والشِّ للطف��ِل 

بانلَّ��ارِ. 1470 ُه��ْم 
ُ
وَحرق ��ٌة 

َ
الِف��رارِوُمثل ��َق 

َ
ُمطل يَِف��رَّ  وأن 

َا. 1471 ��يَّ
َ

حت لفئ��ٍة  إذا  َزاإال  د ُجوِّ
َ
واحُلْك��ُم يف تبييتِِه��ْم ق

باإلمج��اِعوالِكْذُب يف احَلْرِب َمَع اخلداِع. 1472 الَعْه��ِد  بنق��ِض  إال 

الِقت��اِل. 1473 غنائ��ُم  ��َمت  سِّ
ُ
امل��اِلوق بلي��ِت  وواح��ٌد  ًس��ا 

ُ
مخ

للُمعَظ��ِملف��ارٍس ِمْنُه��ْم ث��اُث أس��هِم. 1474 لراِج��ٍل  وواح��ٍد 

1475 .ْ هلَ ب��أنَّ  مجاع��ٌة  ح��ك  ْهوق��د 
َ
ل َحَصّ َس��ْهًما  وللَفرِس  َس��ْهًما 
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عيُف. 1476 يُفويس��توي الَق��ويُّ والضَّ يف احلك��م والوضيُع والشَّ

ي اس��َتَقْر. 1477 َز اتلَّنفيُل والصَّ  يُعَطى لُكُّ َمن َحَ�ْوُجوِّ
ً

وِمْنها فضا

فيه��ا. 1478 املؤلف��نَي  يُعِطيه��اويُؤثِ��ُر  َم��ن  إذا رأى ص��اَح 

وُْه. 1479 ردُّ إن  للمال��ِك  آخ��ذوهُواحَل��قُّ  ��رَّ 
َ
ف أو  َكف��روا  َم��ن 

ع��اِم. 1480 الطَّ بس��وى  ِم��ن قب��ِل قِس��مٍة م��ن احل��راِمواالنتف��اُع 

��ُه الغل��وُل يف اتلَّحري��ِم. 1481
ُ
واألرسى حكُمُه��ْم ىلع العم��وِمومثل

1482 .
ْ

الَقتُل والَمنُّ ك��ذا الِفداُء َحّق
ْ

وجاَز أن يك��وَن يف الَعَرِب رِّق

واس��تباناويُقَت��ُل اجلاس��وُس مهما اكَن. 1483 أس��لَم  إن  واحل��رب 

علي��ِه. 1484 ق��درٍة  قب��َل  إيل��ِهواكَن  م��اهلِ  لكُّ  عي��َد 
ُ
أ

يك��ون ُح��ًرا ِمّن��ًة ِم��ن اغف��ِروالَعبُد إن أس��لَم عن��د الاكفِر. 1485

قِس��َمتِها ِم��ن جه��ِة اتلَّ��َ�ُِّفواألْرُض أمره��ا إىل اإلماِم يف. 1486

ْن أحًدا ق��د كفَرا. 1487 اعُت��ِ�َاوَم��ن يُؤمِّ الرَّس��وُل  ك��ذا  فآم��ٌن 
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وِط لو. 1488 ُ الُهدنَ��َة بال��شُّ زِ 
رأواوَج��وِّ جائ��ًزا  واتلأبي��َد  للع��ْشِ 

ويلغ��اِدرَِمْع جزيٍة واْمَنْع سكوَن الاكفِر. 1489 الَع��َرِب  جزي��رَة 

الفصل الرابع: حكم قتال البغاة

��َوْد. 1490
َ
ق وال  ُه��ْم 

َ
قتال وأوجب��وا 

ْ
 فيه��ا ومالُه��ْم َح��راٌم بَ��ل يُ��َرّد

ْه. 1491 ْهِم��ن الف��روِض طاع��ُة األئمَّ وَم��ن يَ��ِ� أم��وَر ه��ذي األمَّ

فَع��ايف غ��ر ما يُعَ� ب��ِه اهلل وال. 1492 إْن  اكفِ��ًرا  ِمن��ُه  يْصبِ��ُح 

ُ� ِمن جوٍر وبذُل انلُّْصِح. 1493 ْب��ِحوالصَّ
ُ
وق ��ٍر 

َ
ُمْنك دلرءِ  لُه��ْم 

��يُع إىل اإلصاِح. 1494 السَّ للمفت��اِحوِمْنُه��ُم  انلَّْظ��ِم  تم��اُم  ه��ذا 

َمثِي��ُل. 1495 هل��ا  لي��َس  يل��ُلأرج��وزٌة  ج��اَدْت بم��ا ج��اَء ب��ِه ادلَّ

احَلَج��ِر. 1496 ب��نَي  ةُ  ادُلرَّ وَم��ن رآه��ا ق��اَل: خ��ُر ادُلَررِكأنَّه��ا 

قراَه��ا. 1497 َم��ن  أس��أُل  بمحتواَه��اوإنَّ���  ُمْعَجًب��ا  اكَن  أو 

اجلِّن��اِن. 1498 واِه��ِب  َربِّ  وبالُغْف��راِندع��وَة  أمِّ  َع��ن  بالَعْف��ِو 
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ا. 1499 ج��دَّ كث��رًا  اواحَلم��دهللِ  َع��دَّ ُيَع��دُّ  لي��َس  ُمَب��اراًك 

��اُم. 1500 والسَّ بع��ُد  ��اةُ  الصَّ اإلس��اُمُث��مَّ  ب��ِه  َت��مَّ  اذلي  ىلع 

ابتدأُت نظمها يوم السبت 9/ صفر/ 1442 ِمن هجرة الحبيب صلى اهلل 

لصاة  يرتفع  والمؤذن  منها  وانتهيت  2020م   /9  /26 الموافق  وسلم  عليه 

اهلل  الحبيب صلى  ِمن هجرة  األولى/ 1442  الثاثاء 7/ جمادى  يوم  العصر 

عليه وسلم الموافق 22/ 12/ 2020م.

والحمدهلل رب العالمين.

كتبه/
خالد بن بندر الغنامي

للتواصل العلمي:
ت: 0096599294529

***
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